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QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS  

Manutenção de cortinas de proteção solar que se fizerem necessárias para a Sede e Subseções do 
Coren/PR. 

 
 

PAD 019/2018   

 
 

EMPRESA CNPJ VALOR TOTAL 
ACM  22.615.714/0001-47 R$   7.860,38 
Collaço Comércio De Cortinas Ltda. ME 76.507.367/0001-68 R$    5.750,00 
Ambiental Persianas 02.434.190/0001-80  R$    9.236,00 

MÉDIA MERCADOLÓGICA R$    7.615,46 
 
 A proposta apresentada pela empresa Vertical Persianas e Cortinas Ltda. foi desconsiderada 
em face do alto valor apresentado. 
  

De acordo com o Quadro Comparativo acima exposto, referente à “Manutenção de cortinas de 
proteção solar que se fizerem necessárias para a Sede e Subseções do Coren/PR”, a média 
mercadológica das propostas e máximo para esta contratação é de R$ 7.615,46 (Sete mil, seiscentos e 
quinze reais e quarenta e seis centavos), optando-se pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, por questões 
relativas ao valor, com base no disposto no Art. 24, II da Lei 8.666/1993. 
   
 Ainda no que se refere ao valor da contratação (conforme se pode aferir em orçamentos de 
folhas anteriores), este setor opta pela contratação da empresa Collaço Comércio De Cortinas Ltda. 
ME - CNPJ nº 76.507.367/0001-68, pelo valor total de R$ 5.750,00 (Cinco mil, setecentos e 
cinquenta reais), que apresentou o menor preço após negociação e consequentemente encontra-se 
abaixo do valor aferido pela média e máximo estabelecido para esta contratação. 
 

Foi verificado que a empresa apresenta regularidade fiscal e trabalhista, após a emissão das 
certidões exigidas de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993. 

 

Contratações Indicadas 

Collaço Comércio De Cortinas Ltda. ME 

Valor da Proposta: R$  5.750,00 (Cinco mil, setecentos e cinquenta reais). 

 
  

Isto posto, encaminhamos o procedimento ao Setor de Contabilidade e ao Financeiro para 
Dotação Orçamentária e Disponibilidade Financeira. Posterior envio à Procuradoria Jurídica para 
exarar seu parecer. 

 
 

Curitiba, 04 de abril de 2018. 
 
 
 

André Luiz Justus 
Coordenador de Licitações,  
Contratos e Convênios 


