
   
 

 

FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ - FCT  
ATA Pregão Presencial Nº. 23/2022  

 
 

Às 14h 35min do dia 20/07/2022, na Sala de Licitações, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, 

Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, contendo 
as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório 
na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de Contratação de pessoa(s) jurídica(s) 
para a comercialização de alimentação e bebida com o intuito de formar a "Praça de Alimentação" e o 

"Café Literário" do evento "Feira do Livro de Timbó 2022" que acontecerá no período de 10 a 14 de agosto 
de 2022, disponibilizando toda estrutura de atendimento, mão de obra, mobiliário, equipamentos, 
utensílios e demais objetos necessários, venda de tíquetes e limpeza do local. Estiveram presentes o 

Pregoeiro Jean Messias Rodrigues Vargas, bem como a equipe de apoio: 

 
 

Equipe de Apoio 

KARINE KASPAREIT 

 

Que subscrevem designados pela  Portaria nº. 580/2022.  

 

Empresa(s) Participante(s) Credenciada(s) 

KIFREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA 

 

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como o envelope contendo a proposta de preço e a documentação de habilitação. Em 
seguida o pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço, cujo valor foi o seguinte: 

 

Item Descrição  Fornecedor Nome Razão Valor Unitário 

1 PONTO 01- COMERCIALIZAÇÃO DE 
CREPE SUÍÇO, SORVETE, AÇAÍ, 
ESPETINHOS (FRANGO E CARNE), 
ÁGUA MINERAL, SUCOS, 
ACHOCOLATADO, REFRIGERANTE, 
CERVEJA E CHOPE 

KIFREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
SORVETES LTDA 

2.000,00 

 
 

Os Itens 2, 3 e 4 restaram desertos. 

Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da 
licitante, a qual após a apreciação dos documentos mostrou-se em conformidade com as exigências do 
edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu declarar vencedor: 



  

 

 
 

Item Fornecedor Valor Unitário Valor Negociado 

1 652580 - KIFREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
SORVETES LTDA   

R$2.000,00 R$0,00   

 

 

Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após lida, será por todos assinada. 

 

 
  

JEAN M. RODRIGUES VARGAS  
Pregoeiro Oficial  

  

 

   

KARINE KASPAREIT  
Equipe de Apoio  

  

 

 


