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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

118/2022

Rua Santos Dumont, 413 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
83.026.773/0001-74 (49) 3644-6700

89950-000 - Dionísio Cerqueira
118/2022

Data do Processo: 26/08/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA E PORTOES DE FECHAMENTO
NO CEMITERIO MUNICIPAL, ESCOLA VILA MARINA E ESCOLA LUIS SAVOLDI, COM MATERIAIS E MAO DE OBRA
INCLUSA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

PARECER DA COMISSÃO

Aberto  o  envelope  contendo  a  proposta  dos  proponentes  LAVALL  &  LORENZON  LTDA  e  METALURGICA  DOIS
IRMAOS  LTDA,  constatou-se  que  o  proponente  apresentou  a  proposta  de  acordo  com  o  que  solicitava  o  edital,  sendo
assim foi classificado. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa de lances, declara-se como
vencedores  os  proponentes  abaixo  relacionados,  sendo  assim  a  comissão  para  a  fase  de  abertura  e  julgamento  da
habilitação.

Reuniram-se no dia 09/09/2022, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 9302021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 118/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Lote: 1
Participante: METALURGICA DOIS IRMAOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Cemitério Municipal - 1 (um) – “Entrada” - Portão de abrir

2 fls, com contorno em tubo 30x50 galvanizado e tubos
verticais metalon redondo 1’’ chapa 1,20mm, espaço
entre os tubos de 7/8cm, medindo 2,50x2,90m, com
detalhe arredondado na parte superior, com tranco
suporte para cadeado. Com pintura esmalte sintética,
instalado com braçadeiras em colunas existentes. Obs:
de detalhes com setor de engenharia - Cemitério
Municipal - 1 (um) – “Entrada” - Portão de abrir 2 fls, com
contorno em tubo 30x50 galvanizado e tubos verticais
metalon redondo 1’’ chapa 1,20mm, espaço entre os
tubos de 7/8cm, medindo 2,50x2,90m, com detalhe
arredondado na parte superior, com tranco suporte para
cadeado. Com pintura esmalte sintética, instalado com
braçadeiras em colunas existentes. Obs: de detalhes com
setor de engenharia

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

2.285,8200 2.285,82

2 Cemitério Municipal - 1 (um) – “Entrada pequeno” –
Portão de abrir 1 fls, entrada cemitério municipal, com
contorno em tubo 30x50 galvanizado e tubos verticais
metalon redondo 1’’ chapa 1,20mm, espaço entre tubos
de 7/8 cm, medindo 1,60x1,10, com trinco e suporte para
cadeado. Com pintura esmalte sintética, instalado com
braçadeiras em colunas existentes. Obs: de detalhes com
setor de engenharia - Cemitério Municipal - 1 (um) –
“Entrada pequeno” – Portão de abrir 1 fls, entrada
cemitério municipal, com contorno em tubo 30x50
galvanizado e tubos verticais metalon redondo 1’’ chapa
1,20mm, espaço entre tubos de 7/8 cm, medindo
1,60x1,10, com trinco e suporte para cadeado. Com
pintura esmalte sintética, instalado com braçadeiras em
colunas existentes. Obs: de detalhes com setor de

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

534,6600 534,66

3 Cemitério Municipal - 1 (um) – ‘Fundos’ – portão de 1,000 LOTE METAL. 2.848,2300 2.848,23
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correr, medindo 2,00x6,30, com contorno em tubo 40x60
galvanizado, com revestimento em slin, malha 5x20 fio
4,30mm, com pintura esmalte sintética instalado no
local. Obs: de detalhes com setor de engenharia -
Cemitério Municipal - 1 (um) – ‘Fundos’ – portão de
correr, medindo 2,00x6,30, com contorno em tubo 40x60
galvanizado, com revestimento em slin, malha 5x20 fio
4,30mm, com pintura esmalte sintética instalado no
local. Obs: de detalhes com setor de engenharia

DOIS
IRMAOS

4 Cemitério Municipal - 1 (um) – ‘Fundos’ - viga de concreto
para sustentação de trilho, com ferragem treliçada 8x14
em ferro 3/8 e trilho em ferro cantoneira 3/16x1’’
medindo 0,20x0,20x12,00 mts. - Cemitério Municipal - 1
(um) – ‘Fundos’ - viga de concreto para sustentação de
trilho, com ferragem treliçada 8x14 em ferro 3/8 e trilho
em ferro cantoneira 3/16x1’’ medindo 0,20x0,20x12,00
mts.

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

831,2900 831,29

6.500,00Total do Participante:
Lote: 2
Participante: LAVALL E LORENZON LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
5 Escola Vila Marina – portão de correr, medindo

2,00x4,00m, com contorno em tubo de 40x60cm
galvanizado, com revestimento em slin, malha 5x20 fio
4,30mm, com pintura esmalte sintética, instalado no
local. - Escola Vila Marina – portão de correr, medindo
2,00x4,00m, com contorno em tubo de 40x60cm
galvanizado, com revestimento em slin, malha 5x20 fio
4,30mm, com pintura esmalte sintética, instalado no

1,000 LOTE incol 2.761,6000 2.761,60

6 Escola Vila Marina – Viga de concreto para sustentação
de portão, com ferragens treliçada 8x14 em ferro 3/8 e
trilho em ferro cantoneira 3/16x1’’, medindo
0,20x0,20x8,00 m, instalado no local - Escola Vila Marina
– Viga de concreto para sustentação de portão, com
ferragens treliçada 8x14 em ferro 3/8 e trilho em ferro
cantoneira 3/16x1’’, medindo 0,20x0,20x8,00 m,

1,000 LOTE incol 932,6000 932,60

7 Escola Vila Marina – movimentador de portão com
sistema de correr 1/3 de cv 220 woltz - Escola Vila Marina
– movimentador de portão com sistema de correr 1/3 de
cv 220 woltz

1,000 LOTE moviment
o

1.685,8000 1.685,80

5.380,00Total do Participante:
Lote: 3
Participante: METALURGICA DOIS IRMAOS LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
8 Escola Luís Savoldi – Cobertura metálica estilo toldo de

2,30 alt x 3,00 larg x 17,00 comp. Composta por: 06
(seis) – tesouras arredondadas em tubo 30x30 na chapa
1,20 mm. 08 (oito) – colunas de apoio em tubo redondo
3’’ chapa 2mm. 02 (dois) – travessas em tubo 40x60
chapa 1,20 mm com 17 mts. 03 (três) – travessas em
tubo 30x40 com 17 mts para apoio de chapa.
51(cinquenta e um) m/2 – aluzinco ondulado na 043 mm.
Estrutura pintada com esmalte sintético azul, montada e
instalada no local - Escola Luís Savoldi – Cobertura
metálica estilo toldo de 2,30 alt x 3,00 larg x 17,00 comp.
Composta por: 06 (seis) – tesouras arredondadas em
tubo 30x30 na chapa 1,20 mm. 08 (oito) – colunas de
apoio em tubo redondo 3’’ chapa 2mm. 02 (dois) –
travessas em tubo 40x60 chapa 1,20 mm com 17 mts. 03
(três) – travessas em tubo 30x40 com 17 mts para apoio
de chapa. 51(cinquenta e um) m/2 – aluzinco ondulado
na 043 mm. Estrutura pintada com esmalte sintético
azul, montada e instalada no local

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

8.718,7700 8.718,77

9 Escola Luís Savoldi – Cobertura metálica estilo toldo de
2,80 alt x 8,25 larg x 16,00 comp. Composta por: 10
(dez) – colunas em 10x10 com 3,00 mts, chapa 2,25mm.
05 (cinco) - tesouras estilo arco arredondadas em tubo
40x80, chapa 2mm travessa inferior, e travessa superior
30x50 chapa 2mm, treliçadas em tubo 30x40 na chapa
1,20mm medindo 0,60 alt x 8,25 comp suporte para

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

23.308,5700 23.308,57



Página: 3 / 4
calha. 08 (oito)- travessas de apoio de chapa em ferro U
75x40 - Escola Luís Savoldi – Cobertura metálica estilo
toldo de 2,80 alt x 8,25 larg x 16,00 comp. Composta por:
10 (dez) – colunas em 10x10 com 3,00 mts, chapa
2,25mm.
05 (cinco) - tesouras estilo arco arredondadas em tubo
40x80, chapa 2mm travessa inferior, e travessa superior
30x50 chapa 2mm, treliçadas em tubo 30x40 na chapa
1,20mm medindo 0,60 alt x 8,25 comp suporte para
calha.
08 (oito)- travessas de apoio de chapa em ferro U 75x40
chapa 2mm com 16mts.
02 (dois) – calhas corte 60 com 16 mts, chapa
galvanizada 0,28mm com saída 100 mm.
132 (cento e trinta e dois0 m/2 – aluzinco ondulado na
0,43mm.
Estrutura pintada com esmalte sintética, material de
fixação montado e instalado no local.

10 Escola Luís Savoldi – Fechamento lateral em aluzinco
1,00 x 6,00 - Escola Luís Savoldi – Fechamento lateral em
aluzinco 1,00 x 6,00

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

421,7800 421,78

11 Escola Luís Savoldi – Retirada da cobertura existente
7,00x4,50 e toldo 2,00 x ,3,00, com serviço de
remontagem e acessórios de fixação - Escola Luís Savoldi
– Retirada da cobertura existente 7,00x4,50 e toldo 2,00
x ,3,00, com serviço de remontagem e acessórios de
fixação

1,000 LOTE METAL.
DOIS

IRMAOS

1.550,8800 1.550,88

34.000,00Total do Participante:
45.880,00Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 09/09/2022

PREGOEIRO

Jean Robson Wust

MEMBRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA

MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
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METALURGICA DOIS IRMAOS LTDA

LEOMAR DE OLIVEIRA

LAVALL E LORENZON LTDA

JOANETE LOURDES LORENZON LAVALL


