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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Junho de 2017, às 08:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE                 , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  023/2017, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  49/2017, Licitação nº 38/2017 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  35/2017    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: INICIALMENTE FORAM IDENTIFICADOS OS PROPONENTES E SEUS RESPECTIVOS REPRESENTANTES:GREGO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS EIRELI ME CREDENCIOUSOSTENES WENCESLAU DOS SANTOS, TOTAL SPORTS LTDA ME CREDENCIOU ANDERSON CORDEIROPIROLLI, ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA ME CREDENCIOU JAQUIEL LUCHESI, SCHNEIDER & CIA LTDAME CREDENCIOU MARCO ANTONIO SCHNEIDER E RELOJOARIA NOVO SÉCULO CUJA DOCUMENTAÇÃO DECREDENCIAMENTO ESTAVA INCORRETA COM CONTRATO SOCIAL SEM AUTENTICAÇÃO, NÃO SENDOCREDENCIADO, PORÉM SENDO RECEBIDOS PARA PARTICIPAÇÃO OS ENVELOPES CONTENDO PROPOSTAE DOCUMENTOS.  APÓS FORAM RUBRICADOS OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO PELOSPRESENTES.  EM SEGUIDA FORAM ABERTOS OS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DAS PROPONENTES.EM SEGUIDA FORAM INICIADOS OS LANCES FEITOS ATRAVÉS DO SISTEMA. TERMINADOS OS LANCES,FORAM ABERTOS E CONFERIDOS OS DOCUMENTOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS SENDO QUE TODASAPRESENTARAM TODOS OS DOCUMENTOS DE ACORDO COM O EXIGIDO NO EDITAL.  APÓS FOI ABERTOPRAZO DE RECURSO, SENDO QUE NENHUM DOS PROPONENTES MANIFESTOU INTERESSE. DESTA FORMAO PREGOEIRO CRISTIANO SAVARIS DA SILVA,  ADJUDICOU OS LOTES DE 1 E 2 DA PRESENTE LICITAÇÃO.LIDA E APROVADA ESTA ATA, VAI ASSINADA PELO PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E DEMAIS PRESENTES.

LOTE:  1

Item
Participante:

Especificação
9779 - GREGO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS E ACESSÓRIO

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total
1 Troféu com 120cm de altura, com base octogonal com21,5cm de largura em polímero na cor preta. Quatrocolunas compostas por componentes em polímerometalizado na cor dourada e cones em polímerometalizados na cor azul acetinado. Uma base empolímero octogonal na cor preta adornada com quatroestatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada.Na parte superior desta base um suporte e um cone comfrisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada euma bola em polímero parte metalizada na cor dourada eparte na cor azul acetinado. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 314,62    314,62   

2 Troféu com 115 cm de altura, com base octogonal com21,5 cm de largura em polímero na cor preta. Quatrocolunas compostas por componentes em polímerometalizado na cor dourada e cones em polímerometalizados na cor azul acetinado. Uma base polímerooctogonal na cor preta adornada com quatro estatuetasfixas de águias metalizadas na cor dourada. Na partesuperior desta base um suporte e um cone com frisos etampa em polímero metalizado na cor dourada e umabola em polímero parte metalizada na cor dourada e partena cor azul acetinado. Estatueta superior intercambiável.Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 314,6472 314,65   

3 Troféu com 108 cm de altura, com base octogonal com21,5 cm de largura em polímero na cor preta. Quatrocolunas compostas por componentes em polímerometalizado na cor dourada e cones em polímerometalizados na cor azul acetinado. Uma base empolímero octogonal na cor preta adornada com quatroestatuetas fixas de futebol metalizadas na cor dourada.Na parte superior desta base um suporte e um cone comfrisos e tampa em polímero metalizado na cor dourada euma bola em polímero parte metalizada na cor dourada eparte na cor azul acetinado. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 298,6651 597,33   
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LOTE:  1

Item
Participante:
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4 Troféu com altura de 124 cm com base octogonal de 21cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta basequatro suportes com frisos em polímero e metalizados nacor dourado com quatro cones em polímero metalizado nacor verde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímerometalizado na cor dourada com doze pontas com umacopa interna em polímero metalizada na cor verde etampa em polímero metalizado na cor dourado. Sobreeste suporte uma coroa em polímero metalizado na cordourada com 12 pontas com 15,1 cm de largura e umacopa interna em polímero metalizada na cor dourada.Quatro estatuetas de futebol fixas na lateral da base emmadeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 315,646  315,65   

5 Troféu com altura de 113 cm com base octogonal de 21cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta basequatro suportes com frisos em polímero e metalizados nacor dourado com quatro cones em polímero metalizadosna cor dourado, com tampas em polímero metalizado nacor verde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímerometalizado na cor dourada com doze pontas com umacopa interna em polímero metalizada na cor verde etampa em polímero metalizada na cor dourada. Sobreestas coroas, quatro cones em polímero metalizados nacor dourado com tampas em polímero metalizado na corverde e quatro suportes com frisos em polímerosmetalizados na cor dourado. Sobre estes suportes umabase em madeira um cone em polímero metalizados nacor dourado. Sobre este suporte uma coroa em polímerometalizado na cor dourada com 12 pontas com 15,1 cmde largura e uma tampa em polímero metalizada na cordourada. Quatro estatuetas de futebol fixas na lateral dabase em madeira. Estatueta superior intercambiável.Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 305,6572 305,66   

6 Troféus com altura 108 cm com base octogonal de 21 cmde largura em polímero na cor preto. Sobre esta quatrosuportes com frisos em polímero e metalizados na cordourado com quatro cones em polímero metalizados nacor dourado, com tampas em polímero metalizado na corverde. Sobre estes cones, quatro coroas em polímerometalizado na cor dourada com doze pontas com umacopa interna em polímero metalizada na cor verde etampa em polímero metalizado na cor dourado. Sobreestas coroas, quatro cones em polímero metalizados nacor dourada com tampas em polímero metalizado na corverde e quatro suportes com frisos em polímerosmetalizados na cor dourado. Sobre estes suportes umabase em madeira um cone em polímero metalizado na cordourado. Sobre este suporte uma coroa em polímerometalizado na cor dourado com 12 pontas com 15,1cm delargura e uma copa interna em polímero metalizada nacor verde com uma tampa em polímero metalizada na cordourada. Quatro estatuetas de futebol fixas na lateral dabase em madeira. Estatueta superior intercambiável.Plaqueta para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 299,664  599,33   

7 Troféu com altura 113 cm com base octogonal de 21,5cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta basequatro colunas compostas por oito tampas em polímerometalizadas na cor dourada, oito cones em polímerometalizado na cor dourada e quatro colunas com estriasem alto relevo metalizadas na cor dourada. Sobre estascolunas uma base em madeira, um cone em polímerometalizado na cor dourada e uma taça em polímerometalizada na cor dourada e vermelha acetinada com 29cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alçasem polímero metalizado na cor dourada. Uma estatuetade futebol fixa no centro da base e quatro estatuetas deáguias fixas nas laterais da base em madeira. Estatuetasuperior intercambiável. Plaqueta para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 312,6494 312,65   
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8 Troféu com altura 108 cm com base octogonal de 21,5cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta basequatro colunas compostas por oito tampas em polímerometalizadas na cor dourada, oito cones em polímerometalizado na cor vermelha acetinada, oito suportes empolímero metalizado na cor dourada e quatro colunas comestrias em alto relevo metalizadas na cor dourada. Sobreestas colunas uma base em madeira, um cone empolímero metalizado na cor dourada e uma taça empolímero metalizada na cor dourada e vermelha acetinadacom 29 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça ealças em polímero metalizado na cor dourada. Umaestatueta de futebol fixa no centro da base e quatroestatuetas de águias fixas nas laterais da base emmadeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 307,655  307,66   

9 Troféus com altura 103 cm com base octogonal de 21,5cm de largura em polímero na cor preto. Sobre esta basequatro colunas compostas por oito tampas em polímerometalizadas na cor dourada, oito cones em polímerometalizado na cor vermelha acetinada, oito suportes empolímero metalizado na cor dourada e quatro colunas comestrias em alto relevo metalizadas na cor dourada. Sobreestas colunas uma base em madeira, um cone empolímero metalizado na cor dourada e uma taça empolímero metalizada na cor dourada e vermelha acetinadacom 29 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça ealças em polímero metalizado na cor dourada. Umaestatueta de futebol fixa no centro da base e quatroestatuetas de águias fixas nas laterais da base emmadeira. Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 304,6584 609,32   

10 Troféu com 97 cm de altura, com base redonda com 21cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa defutebol metalizada na cor dourada. Quatro colunasmetalizadas na cor dourada. Uma base de madeiraredonda na cor preta com um suporte metalizado na cordourada e um anel metalizado na cor prata. Taçacomposta por cesta e copa fechada metalizada na cordourada com 21 cm de largura a partir das alças.Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação. Demais componentes metalizados na cordourada.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 253,7155 253,72   

11 Troféu com 87 cm de altura, com base redonda com 21cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa dedeusa de futebol metalizada na cor dourada. Quatrocolunas metalizadas na cor dourada. Uma base demadeira redonda na cor preta com um suporte metalizadona cor dourada e um anel metalizado na cor prata. Taçacomposta por cesta e copa fechada metalizada na cordourada com 21 cm de largura a partir das alças.Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação. Demais componentes metalizados na cordourada.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 246,7233 246,72   

12 Troféu com 78 cm de altura, com base redonda com 21cm de largura em polímero na cor preta, estatueta fixa defutebol metalizada na cor dourada. Quatro colunasmetalizadas na cor dourada. Uma base de madeiraredonda na cor preta com um suporte metalizado na cordourada e um anel metalizado na cor prata. Taçacomposta por cesta e copa fechada metalizada na cordourada com 21 cm de largura a partir das alças.Estatueta superior intercambiável. Plaqueta paragravação. Demais componentes metalizados na cordourada.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 235,7356 471,47   

13 Troféus com 33 cm de altura, com base quadrada com7,5 cm de largura em polímero na cor preta, cone comfrisos em polímero metalizados na cor dourada, coroa empolímero metalizado na cor dourada com 9 cm de larguracom uma bola de futebol interna na cor branca comgomos pintados na cor preta. Estatueta intercambiável.Plaqueta para gravação.

UN 8,00  VITORIA 0,0000 43,9507 351,61   
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17 Troféu medindo 64 cm de altura, base quadrada, douradoe estatueta de futsal. UN 1,00  VITORIA 0,0000 143,8387 143,84   
18 Troféu medindo 57 cm de altura, base quadrada, douradoe estatueta de futsal. UN 1,00  VITORIA 0,0000 122,8622 122,86   
19 Troféu medindo 52 cm de altura, base quadrada, douradoe estatueta de futsal. UN 2,00  VITORIA 0,0000 92,8958 185,79   
20 Troféu medindo 69 cm de altura, base quadrada, douradoe estatueta de futsal. UN 1,00  VITORIA 0,0000 134,8488 134,85   
21 Troféu medindo 65 cm de altura, base quadrada, douradoe estatueta de futsal. UN 1,00  VITORIA 0,0000 118,8667 118,87   
22 Troféu medindo 65 cm de altura, base quadrada, douradoe estatueta de futsal. UN 2,00  VITORIA 0,0000 111,8745 223,75   
23 Troféu com altura de 61 cm, base oitavada com 14,5 cmde largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseuma taça em polímero com detalhes com 21,0 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com umatampa metalizada na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 127,8566 127,86   

24 Troféu com altura de 52 cm, base oitavada com 12,5 cmde largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseuma taça em polímero com detalhes com 18,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com umatampa metalizada na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 113,8723 113,87   

25 Troféu com altura de 43 cm, base oitavada com 10,1 cmde largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseuma taça em polímero com detalhes com 15,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com umatampa metalizada na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 87,9014 175,80   

26 Troféu com altura de 61 cm, base oitavada com 14,5 cmde largura em polímero na cor bordô. Sobre esta baseuma taça em polímero com detalhes com 21,0 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com umatampa metalizada na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 139,8432 139,84   

27 Troféu com altura de 52 cm, base oitavada com 12,1 cmde largura em polímero na cor bordô. Sobre esta baseuma taça em polímero com detalhes com 18,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com umatampa metalizada na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

UN 1,00  VITORIA 0,0000 118,8667 118,87   

28 Troféu com altura de 43 cm, base oitavada com 10,1 cmde largura em polímero na cor bordô. Sobre esta baseuma taça em polímero com detalhes com 15,5 cm delargura em alças metalizadas na cor dourada, com umatampa metalizada na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta em latão para gravação.

UN 2,00  VITORIA 0,0000 87,9014 175,80   

29 Troféu com 33 cm de altura, com base quadrada com 7,5cm de largura em polímero na cor preta, cone com frisosem polímero metalizados na cor dourada, coroa empolímero metalizada na cor dourada com 9 cm de larguracom uma bola de futebol interna na cor branca comgomos pintados na cor preta. Estatueta intercambiável.Plaqueta para gravação.

UN 8,00  VITORIA 0,0000 43,9507 351,61   

Total do Participante -------->
_________________________

7.134,00   
LOTE:  2

Item
Participante:

Especificação
9512 - TOTAL SPORTS LTDA ME

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total
14 Medalhas douradas em ferro fundido com brasão doMunicípio e fitas personalizadas colorida. UN 60,00  INT 0,0000 13,0473 782,84   
15 Medalhas prata em ferro fundido com brasão do Municípioe fitas personalizadas colorida. UN 60,00  INT 0,0000 13,0473 782,84   
16 Medalhas bronze em ferro fundido com brasão doMunicípio e fitas personalizadas colorida. UN 60,00  INT 0,0000 13,0473 782,84   
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Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total
30 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac,com figura de futebol em alto relevo e bordas comdetalhes, metalizada na cor dourado, com o tamanho de50mm de diâmetro. Possui espessura máxima de 4,2mm.Peso aproximado de 25 gramas. Suporte para fita de27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada defita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, brancaou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gogorão nascores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com2,5 cm de largura.

UN 60,00  VITÓRIA 0,0000 4,036  242,16   

31 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac,com figura de futebol em alto relevo e bordas comdetalhes, metalizada na cor prata, com o tamanho de50mm de diâmetro. Possui espessura máxima de 4,2mm.Peso aproximado de 25 gramas. Suporte para fita de27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada defita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, brancaou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gogorão nascores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com2,5 cm de largura.

UN 60,00  VITÓRIA 0,0000 4,036  242,16   

32 Medalha redonda fundida em liga metálica de Zamac,com figura de futebol em alto relevo e bordas comdetalhes, metalizada na cor bronze, com o tamanho de50mm de diâmetro. Possui espessura máxima de 4,2mm.Peso aproximado de 25 gramas. Suporte para fita de27mm de largura. A medalha pode vir acompanhada defita de cetim nas cores azul, vermelha, amarela, brancaou verde com 2,5 cm de largura ou fita de gogorão nascores azul, azul-branco-vermelha ou verde-amarela com2,5 cm de largura.

UN 60,00  VITÓRIA 0,0000 4,036  242,16   

Total do Participante -------->
_________________________

3.075,00   
Total Geral ----------------------> 10.209,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 CRISTIANO SAVARIS DA SILVA
GLÁUCIA REGINA VARASCHIN
EVANDRA REGINA MACAGNAN
CLAUDETE APARECIDA DE ASSIS
VERA LÚCIA DAROS BALESTRIN

Água Doce,  20  de  Junho  de  2017

 - ........................................ - Pregoeiro(a)
 - ........................................ - PREGOEIRA SUPLENTE
 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO
 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO
 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
ADRIANO SCHMITZ - ................................................................. - Representante
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 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:
MARCO ANTONIO SCHNEIDER - ................................................................. - Representante

ANDERSON CORDEIRO PIROLLI - ................................................................. - Representante

JAQUIEL LUCHESI - ................................................................. - Representante

SOSTENES WENCESLAU DOS SANTOS - ................................................................. - Representante


