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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 24 de Abril de 2015, às 10:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1663/2014, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  54/2015, Licitação nº 44/2015 - PR, 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:

A presente licitação tem por objeto aquisição de troféus e medalhas para premiação de eventos promovidos e apoiados pela Comissão
Municipal de Esportes,  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  Nr.  51/2015    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constataram que a  proposta foi elaborada de acordo
com os anexos do edital, bem como atendia na integra no que se refere a descrição do objeto. A Comissão de
Licitação informa e mantém como classificada a empresa abaixo relacionadas, uma vez que a descrição dos troféus e
medalhas, o preço máximo, bem como a exigência pela demonstração das amostras foi solicitado pelo Presidente da
Comissão Municipal dos Esportes, o Sr. Rubem Both.  A Comissão declara encerrados os trabalhos e, para constar,
eu Sheila Bieger Pregoeira e membro Comissão Julgadora de Licitação, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos
demais  membros da Comissão e pelo Licitante presente na sessão e posteriormente encaminhada para o chefe do
poder executivo para homologação, se assim for.

Item

Participante:

Especificação

8560 - RENIR PAULO MANFRIN ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 TROFÉU POLIMERO DO VPO 66 CM Troféu com 66 cm
de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta. Sobre esta base um suporte metalizado na cor
dourada e um anel metalizado na cor prata. Taça com 33
cm de largura a partir das alças metalizada na cor dourada.
Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação

UN 1,00  0,0000 237,90    237,90   

2 TROFÉU POLIMERO DO VPO 62 CM Troféu com 62 cm
de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta. Sobre esta base um suporte metalizado na cor
dourada e um anel metalizado na cor prata. Taça com 33
cm de largura a partir das alças metalizada na cor dourada.
Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  0,0000 233,60    467,20   

3 TROFÉU POLIMERO DO VPO 59 CM Troféu com 59 cm
de altura, base redonda com 21 cm de largura em polímero
na cor preta. Sobre esta base um suporte metalizado na cor
dourada e um anel metalizado na cor prata. Taça com 33
cm de largura a partir das alças metalizada na cor dourada.
Tampa metalizada na cor dourada. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  0,0000 223,60    447,20   

4 TROFÉU POLIMERO DO VP 32 CM Troféu com altura de
32 cm, com base octogonal com 7 cm de largura em
polímero na cor preta. Suporte metalizado na cor dourada.
Estatueta em formato de tocha olímpica com espaço de 80
mm de diâmetro para colagem de adesivo. Plaqueta para
gravação.

UN 1,00  0,0000 60,20    60,20   

5 MEDALHA METAL PERSONALIZADA COM FITA 4,5 CM
Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o
tamanho de 45 mm diâmetro e centro com brasão colorido
em baixo relevo com 25 mm de diâmetro. Com desenho
interno polido e com frisos raiados. Espessura máxima de
3,2 mm. Metalizada na cor dourada,prata e bronze. Suporte
para fita com 1,5 cm de largura. No verso da medalha
espaço liso para colocação de adesivo com 35 mm de
diâmetro e com dados do evento. A medalha vem
acompanhada de fita cetim azul.

UN 172,00  0,0000 4,36    749,92   



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               

CNPJ:

Rua João Castilho, 111

C.E.P.:

78.486.198/0001-52

89898-000 - Tunápolis - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  44/2015 - PR

54/2015

07/04/2015

Folha:  2/3

Item

Participante:

Especificação

8560 - RENIR PAULO MANFRIN ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

6 TROFÉU POLIMERO GB AZ147 CM Troféu com altura de
147 cm com base quadrada de 25 cm de largura em
polímero na cor preta no centro uma estatueta deusa. Nas
laterais desta base quatro taças na cor dourada, com
quatro tampas na cor dourada e anel azul e suporte
dourado, acima quatro colunas azuis com 40 cm de
comprimento e 19 cm de circunferência acimasuporte
dourado com anel azul que sustenta a segunda base
quadrada de 18 cm, preta adornada de 4 deusa da vitória,
no  centro um cone dourado com anel frisado azul que
sustenta taça fechada composta por cesta metalizada na
cor dourada e no meio convexo azul com 21 cm de largura
a partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta superior intercambiável. Gravação na base em
arte colorida em vinil aço escovado.

UN 1,00  0,0000 487,75    487,75   

7 TROFÉU POLIMERO GB AZ142 CM Troféu com altura de
142 cm com base quadrada de 25 cm de largura em
polímero na cor preta no centro uma estatueta deusa. Nas
laterais desta base quatro taças na cor dourada, com
quatro tampas na cor dourada e anel azul e suporte
dourado, acima quatro colunas azuis com 35 cm de
comprimento e 19 cm de circunferência acimasuporte
dourado com anel azul que sustenta a segunda base
quadrada de 18 cm, preta adornada de 4 deusa da vitória,
no  centro um cone dourado com anel frisado azul que
sustenta taça fechada composta por cesta metalizada na
cor dourada e no meio convexo azul com 21 cm de largura
a partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta superior intercambiável. Gravação na base em
arte colorida em vinil aço escovado.

UN 1,00  0,0000 474,56    474,56   

8 TROFÉU POLIMERO GB AZ139 CM Troféu com altura de
139 cm com base quadrada de 25 cm de largura em
polímero na cor preta no centro uma estatueta deusa. Nas
laterais desta base quatro taças na cor dourada, com
quatro tampas na cor dourada e anel azul e suporte
dourado, acima quatro colunas azuis com 30 cm de
comprimento e 19 cm de circunferência acimasuporte
dourado com anel azul que sustenta a segunda base
quadrada de 18 cm, preta adornada de 4 deusa da vitória,
no  centro um cone dourado com anel frisado azul que
sustenta taça fechada composta por cesta metalizada na
cor dourada e no meio convexo azul com 21 cm de largura
a partir das alças. Tampa metalizada na cor dourada.
Estatueta superior intercambiável. Gravação na base em
arte colorida em vinil aço escovado.

UN 1,00  0,0000 464,15    464,15   

9 TROFÉU POLIMERO DO MG 16 CM Troféu com altura de
16 cm, base quadrada com 7,60 cm de largura em polímero
na cor preta. Suporte metalizado na cor dourada. Estatueta
fixa de bola de futebol na cor prata com detalhes na cor
preta, com 7 centímetros de largura. Estatueta
intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  0,0000 50,60    101,20   

10 TROFÉU POLIMERO DO-GB- 70 CM Base redonda de cor
dourada com 22 cm, na base gravação do evento com arte
colorida. Acima cone dourado com um anel azul ,uma taça
grande com alças com tampa dourada com um convexo
azul e estatueta conforme modalidade.

UN 1,00  0,0000 207,10    207,10   

11 TROFÉU POLIMERO DO-GB- 112 CM Troféu com 112
cmde altura, base preta de madeira , 24cm largura, 22 cm
de altura, cone dourado com anel cinza, taça dourada
medindo 45cm á partir das alças, acima da taça convexo
cinza com estatueta intercambiável, troféu com baho
dourado e prata, bna base do troféu dados com arte
colorida com dados e classificação do evento.

UN 1,00  0,0000 412,50    412,50   

12 TROFÉU POLIMERO DO-GB- 105 CM Troféu com 105
cmde altura, base preta de madeira , 24cm largura, 22 cm
de altura, cone dourado com anel cinza, taça dourada
medindo 45cm á partir das alças, acima da taça convexo
cinza com estatueta intercambiável, troféu com baho
dourado e prata, bna base do troféu dados com arte
colorida com dados e classificação do evento.

UN 1,00  0,0000 405,90    405,90   
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13 TROFÉU POLIMERO DO-GB- 98 CM Troféu com 98 cmde
altura, base preta de madeira , 24cm largura, 22 cm de
altura, cone dourado com anel cinza, taça dourada medindo
45cm á partir das alças, acima da taça convexo cinza com
estatueta intercambiável, troféu com baho dourado e prata,
bna base do troféu dados com arte colorida com dados e
classificação do evento.

UN 1,00  0,0000 401,50    401,50   

Total do Participante --------> 4.917,08   
_________________________

Total Geral ----------------------> 4.917,08   

 COMISSÃO:

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.

 SHEILA INÊS BIEGER

DAYANA BEATRIZ PAULI

IVETE ORTH

PAULO GROTH

DEISI FLACH

Tunápolis,  24  de  Abril  de  2015

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - AGENTE ADMINISTRATIVO

 - ........................................ - DIRETORA DE DEPARTAMENTO

 - ........................................ - MECÃNICO

 - ........................................ - DIRETORA ADJ. DE DEPARTAMENTO

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

ÉRCIO LINDEMANN - ................................................................. - CREDENCIADO


