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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

101/2021

Rua João de Castilho, 111 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
78.486.198/0001-52 (49) 3632-1122

89898-000 - Tunápolis

187/2021

Data do Processo: 16/09/2021

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO, PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ADESIVO MICRO PERFURADO, ARTE E IMPRESSÃO DE FOLDERS, FACHADA EM ACM KYNAR
4MM, PLACA EM PVC, IMPRESSÃO DE ADESIVO LISO, REFORMA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DEMAIS
MATERIAIS INERENTES, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E EXPEDIENTE QUE SERÃO
DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, ITENS, E QUANTITATIVOS CONSTANTES EM SEUS ANEXOS, PARTE INTEGRANTE NESTE ATO
CONVOCATÓRIO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 1/2021

PARECER DA COMISSÃO

Participaram  do  presente  certame  as  empresas  OLDIR  ANTONIO  NARCISO  42587760925,  representado  pelo  Sr.
Oldir Antonio Narciso; FABIO LINDOMAR FRANZON & CIA LTDA, representado pelo Sr. ; Fabio Lindomar Franzon; ALEX
ANDERSON  GOULART  representado  pelo  Sr.  Melchior  Goulart;  GILSON  WUTKE  EIRELI,  representado  pelo  Sr.  Gilson
Wutke

Após  a  abertura  do  envelope  n°  01  contendo  a  proposta  de  preços,  foi  examinada  a  compatibilidade  dos  objetos,
prazos  e  condições  de  fornecimento  onde  se  constatou  que  as  Empresas  proponentes  apresentaram  as  propostas  dos
preços  de  acordo  com  as  exigências  do  Edital  187/2021  Pregão  Presencial  101/2021,  e  demais  declarações  exigidas,
sendo declarada classificada. Em seguida passou-se para a fase de lances,  após negociação, a pregoeira aceitou o preço
uma vez que o máximo foi estabelecido através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade. A pregoeira 
questionousobre a intenção de interpor recurso ou se houvesse algum apontamento em relação a proposta, nenhum representante se
manifestou, decaindo desta forma ao direito de inter recurso, com anuência de todos.

 
Abertos os envelopes contendo a "Documentação",  os  quais  foram vistados pelos membros da Comissão.  Nenhuma

irregularidade  foi  constatada  na  documentação  apresentada  pelas  empresas  sendo  que  comprovaram  a  condição  de
enquadramento  de  Microempresa,  ficando  desta  forma  HABILITADAS  para  a  presente  licitação.  A  pregoeira  questionou
sobre a intenção de interpor  recurso ou se houvesse algum apontamento sobre a documentação de habilitação,  nenhum
representante de manifestou,  decaindo desta forma ao direito de inter recurso, com anuência de todos.

Reuniram-se no dia 29/09/2021, as 14:30 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 21642021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 187/2021 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:

Participante: OLDIR ANTONIO NARCISO 42587760925

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

9 Impressão de Cartão para Grupos da Unidade Básica de Saúde
(Hipertensos e diabéticos, retirada de medicamentos). Tamanho
16cmX11cm, impressão frente e verso. Cartão deve ser
impresso em papel cartão liso, cor  branca, com impressão
colorida (modelos em anexo). - Impressão de Cartão para
Grupos da Unidade Básica de Saúde (Hipertensos e diabéticos,
retirada de medicamentos). Tamanho 16cmX11cm, impressão
frente e verso. Cartão deve ser impresso em papel cartão liso,
cor  branca, com impressão colorida (modelos em anexo).

7.000,0 UNI GRAFITAP 0,1600 1.120,00

11 Receituário médico-bloco com 50 folhas tamanho 15cm X 21cm,
papel sulfite 75gramas - carbonado - 2 vias autocopiativo.
Conforme modelo. - Receituário médico-

1.000,0 BLOCO GRAFITAP 6,8000 6.800,00
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bloco com 50 folhas tamanho 15cm X 21cm, papel sulfite
75gramas - carbonado - 2 vias autocopiativo. Conforme modelo.

7.920,00Total do Participante:
Participante: FABIO LINDOMAR FRANZON ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

3 Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 35cm
de comprimento e 10cm de altura, com fixador de parede em
metal no tamanho de 10cm de comprimento 2cm de altura fixar
com parafuso, para sinalização de departamentos. - Placa em
PVC para identificação de sala no tamanho de 35cm de
comprimento e 10cm de altura, com fixador de parede em metal
no tamanho de 10cm de comprimento 2cm de altura fixar com
parafuso, para sinalização de departamentos.

40,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

10,2000 408,00

6 Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 40cm
de comprimento e 15cm de altura, com corrente para fixar no
teto/foro e a placa ficar pendurada para baixo. - Placa em PVC
para identificação de sala no tamanho de 40cm de comprimento
e 15cm de altura, com corrente para fixar no teto/foro e a placa
ficar pendurada para baixo.

10,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

14,6000 146,00

7 Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 35cm
de comprimento e 10cm de altura, para fixar na parede, logo
acima da moldura da porta, com cola de alta durabilidade. -
Placa em PVC para identificação de sala no tamanho de 35cm
de comprimento e 10cm de altura, para fixar na parede, logo
acima da moldura da porta, com cola de alta durabilidade.

10,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

7,0000 70,00

13 Adesivo vinil com impressão digital, medindo 1,5cm X 1,5cm -
Adesivo vinil com impressão digital, medindo 1,5cm X 1,5cm

2.000,0 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

0,0300 60,00

15 Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 21 cm por 30cm e 15cm de profundidade. - Caixa
de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 21 cm por 30cm e 15cm de profundidade.

20,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

35,0000 700,00

16 Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 15 cm por 30cm e 15cm de profundidade. - Caixa
de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 15 cm por 30cm e 15cm de profundidade.

20,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

23,0000 460,00

17 Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 12,5 cm por 12,5 cm e 10cm de profundidade. -
Caixa de MDF cru, com espessura de 3 milímetros, com tampa.
Tamanho de 12,5 cm por 12,5 cm e 10cm de profundidade.

20,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

9,0000 180,00

18 MDF cru (aproximadamente 3cm) de figuras diversas (casa, flor,
bola, mão, coelho, sino, polvo, estrela, picolé, coqueiro, entre
outros). - MDF cru (aproximadamente 3cm) de figuras diversas
(casa, flor, bola, mão, coelho, sino, polvo, estrela, picolé,
coqueiro, entre outros).

50,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

0,1200 6,00

20 Fachada em ACM 3 mm de espessura com garantia da pintura,
estrutura metálica em tubos galvanizados ( ser retirado e
devidamente instalado pela empresa vencedora conforme
demanda). - Fachada em ACM 3 mm de espessura com garantia
da pintura, estrutura metálica em tubos galvanizados ( ser
retirado e devidamente instalado pela empresa vencedora
conforme demanda).

100,000 M2 239,0000 23.900,00

22 Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima
fixação, semibrilho impressão colorida e vernizada. Medindo
16cm de comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor
branca, com o brasão do município e escrita de "Prefeitura
Municipal de Tunápolis", com formato de adesivo retangular. -
Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima
fixação, semibrilho impressão colorida e vernizada. Medindo
16cm de comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor
branca, com o brasão do município e escrita de "Prefeitura
Municipal de Tunápolis", com formato de

200,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

0,3000 60,00
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adesivo retangular.

23 Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima
fixação, semibrilho impressão colorida e vernizado para maior
durabilidade. Medindo 2,5 cm de circunferência, sendo o fundo
em cor branca, com o brasão do município com formato de
adesivo circular. - Adesivo para fechar envelope de papel, com
cola de ótima fixação, semibrilho impressão colorida e vernizado
para maior durabilidade. Medindo 2,5 cm de circunferência,
sendo o fundo em cor branca, com o brasão do município com
formato de adesivo circular.

300,000 UN FABIO
LINDOMAR
FRANZON

& CIA LTDA

0,0600 18,00

26.008,00Total do Participante:
Participante: Gilson Wuttke - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

19 Fachada em ACM Kynar 4 mm de espessura com garantia da
pintura de até 15 anos (conforme fabricante), estrutura metálica
em tubos galvanizados (conforme demanda). - Fachada em ACM
Kynar 4 mm de espessura com garantia da pintura de até 15
anos (conforme fabricante), estrutura metálica em tubos
galvanizados (conforme demanda).

100,000 M2 W3 430,0000 43.000,00

43.000,00Total do Participante:
Participante: ALEX ANDERSON GOULART

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total

1 Adesivo micro perfurado, cola ultra durabilidade especial,
semibrilho impressão colorida e vernizado para maior
durabilidade. Com espessura mínima de: 0,08mm, liner 120g,
com a escrita e modelo a ser defina pela ADM e com brasão do
município, (será solicitado por cm). - Adesivo micro perfurado,
cola ultra durabilidade especial, semibrilho impressão colorida e
vernizado para maior durabilidade. Com espessura mínima de:
0,08mm, liner 120g, com a escrita e modelo a ser defina pela
ADM e com brasão do município, (será solicitado por cm).

300,000 M2 PRPRIA 50,0000 15.000,00

2 Arte e impressão de Folder explicativos, coloridos (para
campanhas de conscientização diversas) com escrita e imagens,
em papel couchê 150 gr, colorido, brilho, em frente e verso, no
tamanho de 21cmX15cm - Arte e impressão de Folder
explicativos, coloridos (para campanhas de conscientização
diversas) com escrita e imagens, em papel couchê 150 gr,
colorido, brilho, em frente e verso, no tamanho de 21cmX15cm

7.000,0 UN PRPRIA 0,2400 1.680,00

4 Impressão de adesivo liso colorido de alta performance e
vernizado, cola de ultra durabiliade. Com a escrita e modelo a
ser defina pela ADM e com brasão do município para
identificação de sala. - Impressão de adesivo liso colorido de alta
performance e vernizado, cola de ultra durabiliade. Com a escrita
e modelo a ser defina pela ADM e com brasão do município para
identificação de sala.

50,000 M2 PRPRIA 51,0000 2.550,00

5 Adesivo jateado, colorido, vernizado, com cola de ultra
durabilidade. Com modelo e cores a ser definido pela ADM. -
Adesivo jateado, colorido, vernizado, com cola de ultra
durabilidade. Com modelo e cores a ser definido pela ADM.

200,000 M2 PRPRIA 57,0000 11.400,00

8 Reforma de Placas de Sinalização, adesivo refletivo, cola ultra
durabilidade especial, semibrilho impressão colorida e vernizado
para maior durabilidade, conforme definido pela ADM. - Reforma
de Placas de Sinalização, adesivo refletivo, cola ultra
durabilidade especial, semibrilho impressão colorida e vernizado
para maior durabilidade, conforme definido pela ADM.

100,000 M2 PRPRIA 110,0000 11.000,00

10 Bloco de Receituário tipo B (notificação de Receita B), bloco
contendo 50 folhas. - Bloco de Receituário tipo B (notificação de
Receita B), bloco contendo 50 folhas.

30,000 BLOCO PRPRIA 16,1000 483,00

12 Impressão de adesivo liso colorido de alta performance, cola de
ultra durabiliade, com a escrita e modelo a ser defina pela ADM. -
Impressão de adesivo liso colorido de alta performance, cola de
ultra durabiliade, com a escrita e modelo a ser defina pela ADM.

100,000 M2 PRPRIA 50,0000 5.000,00
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14 Placa em PVC para informação de horários de atendimento

(saúde), com fixação na parede, colorida, modelo a ser definida
pela ADM, no tamanha de 1,20m x 2m. - Placa em PVC para
informação de horários de atendimento (saúde), com fixação na
parede, colorida, modelo a ser definida pela ADM, no tamanha
de 1,20m x 2m.

10,000 UN PRPRIA 290,0000 2.900,00

21 Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima
fixação, semibrilho impressão colorida e vernizada. Medindo
21cm de comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor
branca, com o brasão do município e escrita de "Prefeitura
Municipal de Tunápolis" com formato de adesivo retangular. -
Adesivo para fechar envelope de papel, com cola de ótima
fixação, semibrilho impressão colorida e vernizada. Medindo
21cm de comprimento e 2cm de largura, sendo o fundo em cor
branca, com o brasão do município e escrita de "Prefeitura
Municipal de Tunápolis" com formato de adesivo retangular.

400,000 UN PRPRIA 0,3400 136,00

50.149,00Total do Participante:
127.077,00Total 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.

Tunápolis, 29/09/2021

MEMBRO

BLASIO DILL

MEMBRO

Deisi Flach

MEMBRO

Edison Bieger

MEMBRO

Elisandro Both

MEMBRO

Jackson Scherer

PREGOEIRO

Sheila Inês Bieger

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
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ALEX ANDERSON GOULART

MELCHIOR GOULART

FABIO LINDOMAR FRANZON ME

FABIO L. FRANZON

OLDIR ANTONIO NARCISO 42587760925

OLDIR A. NARCISO

Gilson Wuttke - ME

GILSON WUTTKE


