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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Abril de 2016, às 08:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA               , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  1743/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  57/2016, Licitação nº 43/2016 - 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 a aquisição de TROFÉUS DESTINADOS PARA 12º EFACITUS, 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.  49/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Comissão Julgadora de Licitação, Pregoeira e Equipe Técnica constatou 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 relacionada, uma vez que a descrição dos itens bem como o
preço máximo estabelecido foi realizado pelo Coordenador da CCO da EFACITUS.  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 com 42 cm de altura.
Base retangular de 34 x 19X1,5 cm preto com frisos
dourado envelhecido, segunda base de
31x16x1,5cm,dourada velhecida no centro um cone
dourado de 8 cm e 4 cm de altura, acima busto de vaca de
13x13 cm Colorida na cor da raça, Jersey ou holandês,
busto em três -d. Na segunda base nas lateral  02 haste
tipo porteira com 5 cm na base e 3,5 na parte superior e
com 38 cm de altura, estas sustentam o telhado da porteira
de 31cm de comprimento por 09 de largura, telhado este
dourado envelhecido em três -d, abaixo do telhado suporte
de 12 cm de circunferência pros dados do eventos e
logomarcas, também na base haste de 21x5 cm com corte
de 45 graus pra classificação.

UN 8,00  Manfrin
Troféus

0,0000 149,80    1.198,40   

2 Troféu com 22 cm de altura.
Base retangular de 20 x 11 cm preto com frisos dourado
envelhecido, lado direito um suporte dourado, acima um
busto de vaca holandês ou Jersey com 13 x 13 cm em três
-d,  estes colorido conforme a raça, lado direito , suporte
dourado e ramo dourado com centro baixo relevo pra
gravação da logo da feira, na base do troféu gravação com
dados do evento e classificação em arte colorida

UN 10,00  Manfrin
Troféus

0,0000 118,00    1.180,00   

3 Troféu com 24 cm de altura.
Baseoctognal de 12 cm, e com 10 cm de altura preta com
um suporte dourado, acima um busto de vaca holandês ou
Jersey com 13 x 13 cm em três -d,  estas coloridas
conforme a raça, na base do troféu gravação com dados do
evento e classificação em arte colorida .

UN 3,00  Manfrin
Troféus

0,0000 99,00    297,00   

4 Troféu com 26 cm de altura.Base retangular de 26 x 16 x
1,5 cm preto com frisos dourado envelhecido, acima
segunda base prata envelhecida, lado direito três aste
redondas envelhecidas formando um triangulo acima uma
base redonda com11 cm de circunferência e 4 cm de
espessura com frizo dourado e prata envelhecido, nesta
base  vaca holandês ou Jersey com 14 x 8 cm em três -d,
estas coloridas conforme a raça, lado esquerdo suporte
dourado e ramo dourado com centro baixo relevo pra
gravação da logo da feira, na base do troféu gravação com
dados do evento e classificação em arte colorida.

UN 8,00  Manfrin
Troféus

0,0000 129,40    1.035,20   
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Item

Participante:

Especificação

8560 - RENIR PAULO MANFRIN ME

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

5 Troféu com 14 cm de altura. Base retangular de 25 x 11 cm
preto com frisos dourado envelhecido, lado direito uma
haste quadrada ou redonda de 12 cm onde sustenta a
gravação com logos e dados do evento, lado esquerdo um
suporte dourado cromado acima deste uma estatueta
cambiável conforme o evento, com dados do evento em
dourado envelhecido. Sendo personalizados da seguinte
forma: 48 unidades masculino, 17 unidades feminino, 03
unidades com o símbolo de uma ovelha, 01 unidade com
símbolo de porco, 01 unidade com símbolo de uma ave, e
10 unidades ficaram a escolha do Coordenador definir.

UN 80,00  Manfrin
Troféus

0,0000 50,00    4.000,00   

Total do Participante --------> 7.710,60   
_________________________

Total Geral ----------------------> 7.710,60   

 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

IVETE ORTH

JOSÉLI TERESINHA BECKER HOFMANN

Juliana Scheren

Paulo Groth

Tunápolis,  4  de  Abril  de  2016

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

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

 - ........................................ - COORDENADORA SANEAMENTO BÁSICO

 - ........................................ - Agente Administrativo

 - ........................................ - Mecânico

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

ÉRCIO LINDERMANN - ................................................................. - Representante


