
 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS REFERENTES À SELEÇÃO PÚBLICA Nº 002/2019 

 
 
Às 10:00 horas do dia 28 DE MARÇO DE 2019, em sessão aberta ao público, reu-
niram-se a Comissão desta Fundação e os demais presentes conforme lista de pre-
sença assinada que vai anexa, para dar andamento a referida seleção pública nº 
002/2019, publicada no DOU – Diário Oficial da União em 21 de março de 2019, por 
meio do tipo “MENOR PREÇO”, para contratação de empresa para fabrica-

ção e instalação de móveis planejados, conforme especificado no referido 
edital da seleção pública, com a finalidade de analisar e julgar a documentação e as 
propostas comerciais das empresas participantes. A presente sessão ocorre con-
forme disposições contidas no decreto 8.241/2014, e demais disposições aplicáveis, 
no edital e em seus anexos.*************** 

 
Houve a participação de 1 (uma) empresa, a qual entregou os envelopes no 
prazo conforme determinado pelo edital em seu item 2.6. ************ 
 
A empresa que apresentou os envelopes no prazo determinado em edital foi: 

 Agostini Marcenaria e Comercio de Móveis Ltda 

 
Considerando que aguardou-se 10 (dez) minutos após o horário previsto para a 
abertura da sessão pública, a comissão decidiu dar continuidade a presente reu-
nião de julgamento.************ 
 
Considerando a publicação em Diário Oficial da União, fica comprovada a boa fé 
desta seleção pública. Assim, decidiu-se dar continuidade a presente seleção, 
cumprindo o cronograma de planejamento de atividades dos projetos envolvidos, 
o edital e seus anexos.**************** 
 
Ressalta-se a presença, nesta sessão pública, do representante da empresa 
Agostini Marcenaria e Comercio de Móveis Ltda, sr. André S. Agostini, que 
acompanhou todo o procedimento da seleção pública.******************* 
 
 
Foi realizado pelo Sr Rogério, representante da FEST, uma breve explicação 
sobre o processo e método de realização da presente seleção pública, com base 
no Decreto 8241/2014, sobretudo para o item transparência do processo de se-
leção. Ao término da explicação foi aberto aos presentes para eventuais pergun-
tas e documentários, no que foi dispensado por todos. ******************* 
 



 
 

 
Iniciada a conferência dos documentos, mostrou-se os envelopes do participante 
Agostini Marcenaria e Comercio de Móveis Ltda devidamente lacrado, con-
forme determina o edital, e passou-se a verificar a documentação, onde foi cons-
tatado, após minuciosa verificação da documentação de habilitação jurídica e 
fiscal, que a empresa apresentou toda a documentação em conformidade com o 
exigido no edital, sendo considerada habilitada. Os presentes, em acordo com a  
constatação de devida habilitação da empresa, ainda rubricaram os respectivos 
documentos. ******************** 
 
Após etapa de verificação da documentação de habilitação, foi aberto o envelope 
002/PROPOSTA da empresa habilitada, onde constatou-se o seguinte: 
 
 

 A empresa Agostini Marcenaria e Comercio de Móveis Ltda apresen-
tou proposta conforme abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR 

1 

Bancada de atendimento e armários para Biblioteca 
(Conforme detalhamento no Projeto – ANEXO V)  
Bancada: Frente do balcão em MDF com laminado melamínico, cor ovo; 
rodapés do balcão em MDF preto; tampo da bancada em laminado me-
lanímico com bordas arredondadas em post-forming; barreiras visuais 
em MDF preto; prateleiras em MDF cor ovo; acabamento interno dos ar-
mários na cor branca; caixa de passagens de fios; Anteparo de vidro tem-
perado 8mm com estrutura em perfil de alumínio. 
Armários de fundos e interno do balcão: em MDF com laminado melaní-
mico cor ovo, portas de correr e puxador em perfil.  
Armário baixo: em MDF com laminado melanímico cor preto, portas de 
correr e de abrir, puxador em perfil; acabamento interno dos armários na 
cor branca. 
Armário para DVDs: em MDF com laminado melanímico cor preto, 
 
Fabricante do MDF: Formica ou similar; 
Bordas arredondadas em post-forming para bancadas; 
Puxadores em latão cromado encaixado na porta. 

1 R$26.879,10 

2 

Armários para coordenação administrativa 
(Conforme detalhamento no Projeto – ANEXO V)  
Armário baixo tipo balcão: em MDF com laminado melamínico, cor ovo 
com portas de correr e puxadores em perfil e nicho em MDF com lami-
nado melanímico cor preto, rodapé do balcão em MDF preto; acaba-
mento interno dos armários na cor branca. 
Armário alto: em MDF com laminado melamínico, cor ovo com portas de 
abrir e puxadores tipo alça, acabamento interno dos armários na cor 
branca.  
 
Fabricante do MDF: Formica ou similar; 
Puxadores em latão cromado encaixado na porta. 

1 R$ 9.556,25 

3 
Armários e bancada de trabalho para Coordenação pedagógica  
(Conforme detalhamento no Projeto – ANEXO V)  1 

R$ 
28.272,95 



 
 
ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR 

Armário baixo tipo balcão: em MDF com laminado melamínico, cor ovo 
com portas de correr e puxadores em perfil e nichos em MDF com lami-
nado melanímico cor preto, rodapé do balcão em MDF preto; acaba-
mento interno dos armários na cor branca. 
Armário alto: em MDF com laminado melamínico, cor ovo com portas de 
abrir e puxadores tipo alça, acabamento interno dos armários na cor 
branca.  
 
Bancada: base em MDF para anteparo em vidro temperado incolor 8mm, 
com laminado melamínico, cor preto, com armário em MDF com lami-
nado melamínico, cor ovo, portas de abrir e puxadores tipo alça, acaba-
mento interno dos armários na cor branca.  
 
Divisórias acústicas: em MDF preto com tecido 100% poliéster antialér-
gico e antiácaro com base de espuma.  
 
Fabricante do MDF: Formica ou similar; 
Puxadores em latão cromado encaixado na porta. 

4 

Armários e balcão de atendimento para secretaria 
(Conforme detalhamento no Projeto – ANEXO V)  
Balcão de atendimento: frente do balcão em MDF com laminado mela-
mínico, cor ovo, bancada em MDF com tampo laminado melanímico cor 
ovo, com bordas arredondadas em post-forming; porta abre para cima 
em MDF com laminado melanímico; caixa de passagem de fios. 
 
Armário baixo bancada I: em MDF com laminado melamínico, cor ovo 
com portas de correr e puxadores em perfil e bancada com tampo lami-
nado melanímico cor ovo, rodapé do balcão em MDF preto; acabamento 
interno dos armários na cor branca. 
 
Armário baixo bancada II:  em MDF com laminado melamínico, cor ovo 
com gavetas para pasta suspensa e puxador em perfil e bancada com 
tampo laminado melanímico cor ovo, rodapé do balcão em MDF preto; 
acabamento interno dos armários na cor branca. 
 
Divisória: entre os armários I e II com estrutura para perfil de alumínio e 
vidro temperado incolor 8mm, com laminado melamínico, cor preto. 
 
Armário alto: em MDF com laminado melamínico, cor ovo com portas de 
abrir e puxadores tipo alça, acabamento interno dos armários na cor 
branca.  
  
Fabricante do MDF: Formica ou similar; 
Puxadores em latão cromado encaixado na porta. 

1 
R$ 

25.638,36 

TOTAL 
R$ 

90.346,66 

 
Assim, atendido todos os requisitos de habilitação e analisada a proposta de 
preços da empresa habilitada, foi declarada vencedora a empresa Agostini Mar-
cenaria e Comercio de Móveis Ltda, por ser a única a apresentar proposta e, 
inclusive, ter atendido ao quesito de valores máximos admitidos. ************* 
 
 
Foi aberta a palavra a todos os presentes da reunião para posicionamentos fi-
nais, ficando definido que, após emissão da ordem de compra, o fornecedor e o 



 
 

solicitante manterão contato para alinhamento da entrega e montagem dos res-
pectivos móveis. ************* 
 
Diante da apuração do resultado e verificação da autenticidade da documenta-
ção apresentada, a comissão da FEST adjudicou o objeto desta seleção pública 
à empresa Agostini Marcenaria e Comercio de Móveis Ltda, sendo a mesma 
desde já convocada a tomar ciência e providenciar o que for necessário ao for-
necimento dos itens constantes do edital conforme consta na referida seleção 
pública.**************** 
 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 10:41h horas e a pre-
sente ata, após lida e aprovada, foi assinada por todos os membros da comissão 
FEST.******************* 
 
Será enviada a ordem de compra para a empresa vencedora até o dia 
01/04/2018, que deverá cumprir prazos e especificações contidas no edital. 
 
O resultado desta seleção pública será publicada no DOU – Diário Oficial da 
União. 
 
 
Vitória, 29 de março de 2018. 
 
 
 
 
 
 

SANDRA MIRIAN SILVA 
Presidente Comissão 

 

 
 
 

   

ROGÉRIO FAUSTINO OLIVEIRA 
Responsável FEST 

   
 


