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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 19 de Julho de 2016, às 08:00 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  99/2016, Licitação nº 80/2016 - 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 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.  86/2016    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A proposta foi eleborada de acordo com as exigências do edital, motivo pelo qual esta Comissão e Pregoeira
classificam a empresa participante, sendo que o preço máximo constante no anexo I, foi estipulado pela COMISSÃO
MUNICIPAL DOS ESPORTES.

Item

Participante:

Especificação

9790 - RELOJOARIA E OTICA KROETZ LTDA - ME

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

1 Troféu com 82 cm de altura, com base octogonal com 17,5
cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero
metalizado na cor dourada, cone em polímero com friso
metalizado na cor prata, com efeito, texturizado e com 31
cm de largura a partir das alças. Alças e tampa em
polímero metalizado na cor dourada. Sobre esta tampa
uma bola em polímero metalizada na cor dourada
intercalada por um anel em polímero metalizado na cor
dourado. Estatueta superior intercambiável. Com Plaquetas
para gravação, com gravação, conforme solicitado pela
parte requerente posteriormente.

UN 9,00  VITORIA 0,0000 188,00    1.692,00   

2 Troféu com 79 cm de altura, com base octogonal com 14,5
cm de largura em polímero na cor preta. Cone em polímero
metalizado na cor prata, cone em polímero com friso
metalizado na cor prata, com efeito, texturizado e com 31
cm de largura a partir das alças. Alças e tampa em
polímero metalizado na cor prata. Sobre esta tampa uma
bola em polímero metalizada na cor prata intercalada por
um anel em polímero metalizado na cor prata. Estatueta
superior intercambiável. Com Plaquetas para gravação,
com gravação, conforme solicitado pela parte requerente
posteriormente

UN 9,00  VITORIA 0,0000 162,00    1.458,00   

3 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac,
metalizada na cor dourada, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com adesivo de
35mm. Possui espessura máxima de 2,7mm. Peso
aproximado de 28 gramas. Suporte para fita de até 27mm
de largura. Medalha acompanhada de fita de Cetim, na cor
vermelha, fita com 2,5 centímetros de largura por 80
centímetros de comprimento.

UN 118,00  VITORIA 0,0000 5,65    666,70   

4 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac,
metalizada na cor prata, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com de adesivo de
35mm. Possui espessura máxima de 2,7mm. Peso
aproximado de 28 gramas. Suporte para fita de até 27mm
de largura. Medalha acompanhada de fita de Cetim, na cor
vermelha, fita com 2,5 centímetros de largura por 80
centímetros de comprimento.

UN 118,00  VITORIA 0,0000 5,60    660,80   

5 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac,
metalizada na cor bronze, com o tamanho de 60mm de
diâmetro e centro de 35mm de diâmetro com de adesivo de
35mm. Possui espessura máxima de 2,7mm. Peso
aproximado de 28 gramas. Suporte para fita de até 27mm
de largura. Medalha acompanhada de fita de Cetim, na cor
vermelha, fita com 2,5 centímetros de largura por 80
centímetros de comprimento.

UN 132,00  VITORIA 0,0000 5,60    739,20   
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6 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, ao
redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo,
metalizada na cor dourada, com o tamanho de 45mm de
diâmetro e centro liso de 25mm de diâmetro com adesivo
de 25mm. Possui espessura máxima de 3,3mm. Peso
aproximado de 26 gramas. Suporte para fita de 15mm de
largura, fita de Cetim na cor vermelha, fita com 1,5
centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.

UN 32,00  VITORIA 0,0000 3,70    118,40   

7 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, ao
redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo,
metalizada na cor prata, com o tamanho de 45mm de
diâmetro e centro liso de 25mm de diâmetro com adesivo
de 25mm. Possui espessura máxima de 3,3mm. Peso
aproximado de 26 gramas. Suporte para fita de 15mm de
largura, fita de Cetim na cor vermelha, fita com 1,5
centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.

UN 32,00  VITORIA 0,0000 3,70    118,40   

8 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac, ao
redor da medalha uma coroa de louros em alto relevo,
metalizada na cor bronze, com o tamanho de 45mm de
diâmetro e centro liso de 25mm de diâmetro com adesivo
de 25mm. Possui espessura máxima de 3,3mm. Peso
aproximado de 26 gramas. Suporte para fita de 15mm de
largura, fita de Cetim na cor vermelha, fita com 1,5
centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento.

UN 64,00  VITORIA 0,0000 3,70    236,80   

Total do Participante --------> 5.690,30   
_________________________

Total Geral ----------------------> 5.690,30   

 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,  19  de  Julho  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:

DECIO ALOISIO KROETZ - ................................................................. - Representante


