
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     CNPJ:R. Celso Tozzo,27C.E.P.: 95.990.198/0001-0489819-000 - Cordilheira Alta - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2017 - PR 91/201791/201705/07/2017Folha:  1/5 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 19 de Julho de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  484, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  91/2017, Licitação nº 34/2017 - 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 julgadas aspropostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURAE ESPORTE

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  
Parecer da Comissão: Às 9h00min do dia 19 de julho de 2017, reuniram-se a Pregoeira Patricia Strada Machado e a Equipe de Apoio FlavianoPerim e Emanuelle Cella Tozzo para em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 10.520, de 17 de julho de2002 e alterações posteriores, realizar os procedimentos relativos a este Pregão Presencial nº34/2017. Inicialmente emconformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu, no horário preestabelecido, a sessão pelosistema e efetuou o Credenciamento das proponentes interessadas, sendo: JUCAR ESPORTE E PAPELARIA LTDA (Sr.Altair Rodrigues), CHARLES MAIKO FORTE ME (Sr. Charles Maiko Forte) e PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAISESPORTIVOS LTDA ME (Sr. Nelson de Lara Ramos). Cumpre mencionar, que o representante da empresa Mucelin eMucelin Ltda compareceu as 08h35m no departamento de licitações a fim de protocolar os envelopes, todavia conformeprevê o item 1.1 do edital, o horário para protocolo era até as 08h30m, sendo assim está Pregoeira questionou asempresas presentes se as mesmas concordavam em aceitar o protocolo da referida empresa com alguns minutos deatraso, porém todos se manifestaram negativamente com a justificativa de que todos compareceram e protocolaram nohorário porque se programaram e saíram com antecedência de seu local de partida, devendo ser seguido desta forma, oque prevê o edital. Nesta senda, não foi aceito os envelopes para protocolo da empresa Mucelin e Mucelins Ltda .Aseguir, a pregoeira solicitou que todos os presentes rubricassem os documentos do credenciamento e os envelopesapresentados pelas licitantes. Após, a pregoeira abriu o envelope contendo as propostas, e solicitou que as mesmasfossem rubricadas por todos os presentes. Desta forma, após rubricadas e analisadas, todas as propostas foramconsideradas válidas e aceitas pela equipe de apoio. Desta forma, passou-se para a fase de lances, que resultou nosvalores abaixo registrados:LOTE:  1ItemParticipante: Especificação2728 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Troféu com 110 cm de altura, com base oitavada com 26,5cm de largura em polímero metalizada; base quatrosuportes em polímero nas laterais com estatueta Deusa daVitória fixa em polímero metalizado na cor dourado, nocentro suporte em polímero metalizado na cor dourado,sobre este suporte central uma coluna metalizada na corprata, com efeito, texturizado. Na parte superior trêssuportes em polímero metalizado na cor douradointercalado por dois anéis em polímero metalizados na corprata; Taça em polímero metalizada na cor prata, comefeito, texturizado com 40 cm de largura entre as alças,alça e tampa em polímero metalizado na cor dourada.Estatueta superior intercambiável. Plaqueta personalizadana cor dourada, com a gravação do brasão do município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 547,67    547,67   
2 Troféu com 104 cm de altura, com base oitavada com 26,5cm de largura em polímero metalizada na cor dourada.Sobre esta base quatro suportes em polímero nas lateraiscom estatueta Deusa da Vitória fixa  em polímerometalizado na cor dourado, no centro suporte em polímerometalizado na cor dourado, sobre este suporte central umacoluna metalizada na cor prata, com efeito, texturizado. Naparte superior desta coluna três suportes em polímerometalizado na cor dourado intercalado por dois anéis empolímero metalizados na cor prata, Taça em polímerometalizada na cor prata, com efeito, texturizado com 40 cmde largura entre as alças, alça e tampa em polímerometalizado na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 542,1637 542,16   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     CNPJ:R. Celso Tozzo,27C.E.P.: 95.990.198/0001-0489819-000 - Cordilheira Alta - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2017 - PR 91/201791/201705/07/2017Folha:  2/5LOTE:  1ItemParticipante: Especificação2728 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Troféu com 99 cm de altura, com base oitavada com 26,5cm de largura em polímero metalizada na cor dourada.Sobre esta base quatro suportes em polímero nas lateraiscom estatueta Deusa da Vitória fixa em polímerometalizado na cor dourado, no centro suporte em polímerometalizado na cor dourado, sobre este suporte central umacoluna metalizada na cor prata, com efeito, texturizado. Naparte superior desta coluna três suportes em polímerometalizado na cor dourado intercalado por dois anéis empolímero metalizados na cor prata, Taça em polímerometalizada na cor prata, com efeito, texturizado com 40 cmde largura entre as alças, alça e tampa em polímerometalizado na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 531,5706 531,57   
4 Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm delargura em polímero na cor preta com friso na tampa dabase metalizada na cor dourada. Dois suportes empolímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobreestes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol brancacom gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largurade um lado e do outro um estatueta fixa de goleiro defutebol.  Plaqueta personalizada na cor dourada, com agravação do brasão do município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 93,8032 93,80   
5 Troféu com altura de 14 cm, base oval com 22,50 cm delargura em polímero na cor preta com friso na tampa dabase metalizada na cor dourada. Dois suportes empolímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobreestes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol brancacom gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largurade um lado e do outro um estatueta fixa de chuteira defutebol.  Plaqueta personalizada na cor dourada, com agravação do brasão do município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 93,8032 93,80   
Total do Participante --------> _________________________1.809,00   LOTE:  2ItemParticipante: Especificação2728 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 Troféu com 128 cm de altura, com base octogonal com26,5 cm de largura em polímero na cor preta, taça empolímero e estatueta Deusa da Vitória fixa metalizada nacor dourada. Quatro colunas em canos com frisos na cordourada com suportes em polímero metalizados na cordourada. Uma base de madeira octogonal na cor pretaadornadas com quatro estatuetas fixas de águiasmetalizadas na cor dourada. Na parte superior desta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada comanel em polímero metalizado na cor prata. Taça fechadaem polímero metalizada na cor dourada com 44 cm delargura a partir das alças. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 596,62    596,62   
7 Troféu com 119 cm de altura, com base octogonal com26,5 cm de largura em polímero na cor preta, taça empolímero e estatueta deusa da vitória fixa metalizada na cordourada. Quatro colunas em canos com frisos na cordourada com suportes em polímero metalizados na cordourada. Uma base de madeira octogonal na cor pretaadornadas com quatro estatuetas fixas de águiasmetalizadas na cor dourada. Na parte superior desta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada comanel em polímero metalizado na cor prata. Taça fechadaem polímero metalizada na cor dourada com 44 cm delargura a partir das alças. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 578,8175 578,82   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     CNPJ:R. Celso Tozzo,27C.E.P.: 95.990.198/0001-0489819-000 - Cordilheira Alta - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2017 - PR 91/201791/201705/07/2017Folha:  3/5LOTE:  2ItemParticipante: Especificação2728 - PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - MUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Troféu com 109 cm de altura, com base octogonal com26,5 de largura em polímero na cor preta, taça em polímeroe estatueta deusa da vitória fixa metalizada na cor dourada.Quatro colunas em canos com frisos na cor dourada comsuportes em polímero metalizados na cor dourada. Umabase de madeira octogonal na cor preta adornadas comquatro estatuetas fixas de águias metalizadas na cordourada. Na parte superior desta base um suporte empolímero metalizado na cor dourada com anel em polímerometalizado na cor prata. Taça fechada em polímerometalizada na cor dourada com 44 cm de largura a partirdas alças. Estatueta superior intercambiável. Plaquetapersonalizada na cor dourada, com a gravação do brasãodo município.

un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 571,0257 571,03   
9 Troféu com altura de 30 cm, com base quadrada com 11,7cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada.Estatueta superior fixa de Ramo Liso. Plaquetapersonalizada na cor dourada, com a gravação do brasãodo município. un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 89,0488 89,05   10 Troféu com altura de 24 cm, com base quadrada com 11,7cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada.Estatueta superior fixa de Ramo Liso. Plaquetapersonalizada na cor dourada, com a gravação do brasãodo município. un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 80,144  80,14   11 Troféu com altura de 22 cm, com base quadrada com 11cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada.Estatueta superior fixa de Ramo Liso. Plaquetapersonalizada na cor dourada, com a gravação do brasãodo município. un 1,00  TROFEU SUL 0,0000 73,0201 73,02   12 Troféu com altura de 34 cm, com base octogonal com 10,1cm de largura em polímero na cor preta. Suporte empolímero metalizado na cor dourada. Estatueta em formatode tocha olímpica com espaço de 80 mm de diâmetro paracolagem de adesivo. Plaqueta personalizada na cordourada, com a gravação do brasão do município. un 2,00  TROFEU SUL 0,0000 88,1584 176,32   

Total do Participante --------> _________________________2.165,00   LOTE:  3ItemParticipante: Especificação155 - CHARLES MAIKO FORTE-ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total13 Troféu com 88 cm de altura, com base octogonal com 26,5cm de largura em polímero metalizada na cor dourada.Suporte em polímero metalizado na cor dourada e cincocolunas metalizadas na cor prata. Acima um suporte empolímero metalizado na cor dourada e uma taça com 21 cmde largura a partir das alças. Esta taça é composta porcesta em polímero metalizada na cor dourada e copa empolímero metalizada na cor prata, tampa em polímerometalizada na cor dourada. Quatro estatuetas fixas defutebol metalizadas na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município
un 1,00  Vitória 0,0000 536,20    536,20   

14 Troféu com 78 cm de altura, com base octogonal com 26,5cm de largura em polímero metalizada na cor dourada.Suporte em polímero metalizado na cor dourada e cincocolunas metalizadas na cor prata. Acima um suporte empolímero metalizado na cor dourada e uma taça com 21 cmde largura a partir das alças. Esta taça é composta porcesta em polímero metalizada na cor dourada e copa empolímero metalizada na cor prata, tampa em polímerometalizada na cor dourada. Quatro estatuetas fixas defutebol metalizadas na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município.
un 1,00  Vitória 0,0000 521,2324 521,23   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     CNPJ:R. Celso Tozzo,27C.E.P.: 95.990.198/0001-0489819-000 - Cordilheira Alta - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2017 - PR 91/201791/201705/07/2017Folha:  4/5LOTE:  3ItemParticipante: Especificação155 - CHARLES MAIKO FORTE-ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total15 Troféu com 73 cm de altura, com base octogonal com 26,5cm de largura em polímero metalizada na cor dourada.Suporte em polímero metalizado na cor dourada e cincocolunas metalizadas na cor prata. Acima um suporte empolímero metalizado na cor dourada e uma taça com 21 cmde largura a partir das alças. Esta taça é composta porcesta em polímero metalizada na cor dourada e copa empolímero metalizada na cor prata, tampa em polímerometalizada na cor dourada. Quatro estatuetas fixas defutebol metalizadas na cor dourada. Estatueta superiorintercambiável. Plaqueta personalizada na cor dourada,com a gravação do brasão do município.

un 1,00  Vitória 0,0000 497,2676 497,27   
16 Troféu com altura de 19 cm, base oval com 22,50 cm delargura em polímero na cor preta com friso na tampa dabase metalizada na cor dourada. Dois suportes empolímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobreestes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol brancacom gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largurade um lado e do outro um estatueta fixa de goleiro defutebol.  Plaqueta personalizada na cor dourada, com agravação do brasão do município.

un 1,00  Vitória 0,0000 97,8559 97,86   
17 Troféu com altura de 14 cm, base oval com 22,50 cm delargura em polímero na cor preta com friso na tampa dabase metalizada na cor dourada. Dois suportes empolímero metalizado na cor dourada nas laterais. Sobreestes suportes uma estatueta fixa de bola de futebol brancacom gomos pintados na cor preta, com 7,9 cm de largurade um lado e do outro um estatueta fixa de chuteira defutebol.  Plaqueta personalizada na cor dourada, com agravação do brasão do município.

un 1,00  Vitória 0,0000 104,8456 104,85   
18 Troféu com altura de 30 cm, com base quadrada com 11,7cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada.Estatueta superior fixa de Ramo Liso. Plaqueta em latãocom a gravação do brasão do município. un 1,00  Vitória 0,0000 97,8559 97,86   19 Troféu com altura de 34 cm, com base octogonal com 10,1cm de largura em polímero na cor preta. Suporte empolímero metalizado na cor dourada. Estatueta em formatode tocha olímpica com espaço de 80 mm de diâmetro paracolagem de adesivo. Plaqueta personalizada na cordourada, com a gravação do brasão do município. un 2,00  Vitória 0,0000 90,8662 181,73   

Total do Participante --------> _________________________2.037,00   LOTE:  4ItemParticipante: Especificação2530 - JUCAR ESPORTES E PAPELARIA LTDA - EPPUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total20 Troféu com altura de 20 cm, com base quadrada com 11cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada.Plaqueta em latão com a gravação do brasão do município.Estatueta Ramo; Altura: 15 centímetros; Cor: Dourada;Material: Polímero injetado ; Área central personalizadacom adesivo de 9,5cmX6,9cm. un 20,00  ind. Vitória 0,0000 53,532  1.070,64   21 Troféu com altura de 20 cm, com base quadrada com 11cm de largura em polímero na cor preta. Sobre esta baseum suporte em polímero metalizado na cor dourada. Centropersonalizado com adesivo de 8cm. Plaqueta em latão coma gravação do brasão do município. Altura: 19 centímetros;Cor: Dourada; Material: Polímero injetado. un 20,00  ind. Vitória 0,0000 65,4277 1.308,55   22 Troféu com 23 cm de altura, com base redonda com 9,5 cmde largura em polímero na cor preta. Na parte superiordesta base um suporte com frisos em polímero metalizadona cor dourada. Estatueta intercambiável. Plaqueta emlatão com a gravação do brasão do município. un 30,00  ind. Vitória 0,0000 67,1271 2.013,81   
Total do Participante --------> _________________________4.393,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA                     CNPJ:R. Celso Tozzo,27C.E.P.: 95.990.198/0001-0489819-000 - Cordilheira Alta - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  34/2017 - PR 91/201791/201705/07/2017Folha:  5/5LOTE:  5ItemParticipante: Especificação155 - CHARLES MAIKO FORTE-ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total23 Medalha fundida em liga metálica de zamac, com o brasãodo município na frente; medidas: 7 cm de altura X 8 cm delargura X 0.3 cm de espessura. Medalha deve conteresmaltação em epóxi nas cores amarelo, verde, branco evermelho; Passador de 2,3 cm de largura por 0,54 cm dealtura. No verso deverá conter espaço personalizado comadesivo vinil escrito a modalidade/premiação. A fita deveráser  personalizada nas cores Verde e Branca, de 2 cm delargura por 80 cm de comprimento, com a bandeira domunicípio e escrita "Cordilheira Alta - SC".

un 200,00  Vitória 0,0000 8,75    1.750,00   
Total do Participante --------> _________________________1.750,00   Total Geral ----------------------> 12.154,00   

 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.PATRICIA STRADA MACHADOPATRICIA STRADA MACHADOFLAVIANO PERIMEMANUELLE CELLA TOZZO
Cordilheira Alta,  19  de  Julho  de  2017 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - MEMBRO/PREGOEIRO - ........................................ - MEMBRO - ........................................ - MEMBRO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:CHARLES MAIKO FORTE - ................................................................. - RepresentanteALTAIR RODRIGUES - ................................................................. - RepresentanteNELSON DE LARA RAMOS - ................................................................. - Representante


