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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 10 de Março de 2015, às 13:04 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  015/2015, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  13/2015, Licitação nº 8/2015 - 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:

Aquisição de materiais esportivos e vestuário para manutenção de atividades nos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria
de Assistência Social  e Habitação e Cras, com entrega parcelada, buscando proporcionar qualidade e efetividade nas atividades
desenvolvidas.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2015    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitação
(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamento. Foi constatado nos documentos de Credenciamento que a
empresa ZIDIONE & SILVANE CHEROBIN LTDA (0271) representado pela Sra. Silvane E. S. Cherobin não cumpriu
com a exigência do item 4.6 (apresentar para credenciamento Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a
Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, ou para os casos das sociedades simples, que não registrarem seus atos na
Junta Comercial, apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoa Jurídica, atestando seu enquadramento nas
hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006, consolidada), portanto conforme item 4.7 não comprovando a
condição de Me e EPP com a apresentação de um dos documentos acima descritos não poderá participar da
licitação. A empresa ZOOM IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA EPP (3441) representado pelo Sr. Sigmar Dreher
não cumpriu com a exigência do item 4.3 ( A não comprovação de que o interessado ou seu representante possui
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o
ocorrido), portanto não poderá dar lances verbais permanecendo somente os valores da proposta. E os documentos
de credenciamentos das  demais empresas nada  de irregular foi constatado. O Pregoeiro então solicitou a todos os
presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e documentações e rubricassem os
mesmos. Depois de esclarecido as formas de procedimento do Pregão Presencial, os representantes  declararam que
cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determina a abertura do envelopes contendo as propostas
financeiras das empresas. Foram verificadas as conformidades da mesma com as exigências do Edital, constatado
que as propostas apresentas  pelas empresas atenderam os requisitos do Edital e que os preços ofertados estão de
acordo com os preços previstos no Edital supracitado declarou-se aberta a sessão para proceder aos lances verbais,
de acordo com o histórico do Pregão em anexo a presenta ata.

Item

Participante:

Especificação

1255 - TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME

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

3 Sacolas em nylon preta com zíper no tamanho aproximado
de  0,30 x 0,18 x 0,25 na estampa a escolher - uni

UNI 100,00  Luxel 0,0000 23,50    2.350,00   

4 Colchonetes em napa medindo 0,90 x 0,40x 0,03 - uni UNI 50,00  Reichel 0,0000 25,00    1.250,00   

6 Bola de borracha para recreação nº 10, cores diversas,
miolo removível e lubrificado, circunferência 57 - 59 cm -
uni

UNI 5,00  Mercur 0,0000 16,50    82,50   

7 Bambolê fabricado PVC tubular, reforçado por junção
plástica, cores variadas, envolvido em plástico, diâmetro 65
cm, diâmetro do tubo 14 mm - uni

UNI 50,00  Reichel 0,0000 2,50    125,00   

9 Corda em sisal de pular coletiva com manoplas, espessura
8mm e comprimento 05 mts - uni

UNI 5,00  Pica-pau 0,0000 18,50    92,50   

10 Corda em sisal de pular individual com manoplas,
espessura 8mm e comprimento 02 mts - uni

UNI 70,00  pica-pau 0,0000 7,90    553,00   

11 Jogo de taco completo de madeira contendo: 02 tacos
(comprimento 75 cm) em madeira maciça pinus natural;
empunhadura (compr. 3,5 cm) com grip (parte do cabo
coberto de borracha); 02 casinhas ( 20 cm) confeccionada
com três varetas interligadas entre si de madeira de cores
diferentes; 01 bola de borracha (diâmetro 6 cm) - emb

EMB 6,00  Jungles 0,0000 29,00    174,00   

12 Apito profissional com bolinha interna de cortiça,
embocadura anatômica, cordão em nylon, com capacidade
de produção de ate 115DB - uni

UNI 10,00  Poker 0,0000 45,00    450,00   

13 Bomba de inflar bola com mangueira flexível rosqueável e
02 bicos, comprimento 36 cm, largura 2,2 cm - uni

UNI 5,00  poker 0,0000 19,90    99,50   

15 Bola de voleibol tamanho oficial, esférica, matizada, com
câmara de ar de  butil, miolo ou válvula removível e
lubrificado, circunferência 65 a 67 cm, peso 260 a 280 grs -
uni

UNI 20,00  Penalty 0,0000 59,00    1.180,00   
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Item

Participante:

Especificação

1255 - TOSATTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME

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

16 Bola de basquete, tamanho oficial, esférica, matizada, com
câmara de ar debutil, miolo ou válvula removível e
lubrificado, circunferência 75 a 78 cm, peso 600 a 650 grs -
uni

UNI 5,00  Penalty 0,0000 59,00    295,00   

19 Bola de futsal tamanho oficial, esférica, matizada, com
câmara de ar de  butil, miolo ou válvula removível e
lubrificado, circunferência 61 a 64 cm, peso 410 a 440 grs -
uni

UNI 20,00  Penalty 0,0000 55,50    1.110,00   

20 Bola de futsal infantil, tamanho oficial, esférica, matizada,
com câmara de ar de  butil, miolo ou válvula removível e
lubrificado, circunferência 55 a 59 cm, peso 350 a 380 grs -
uni

UNI 20,00  Winner 0,0000 49,00    980,00   

Total do Participante --------> 8.741,50   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3237 - HC SUPRIMENTOS LTDA ME

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

8 Rede de voleibol confeccionada em nylon em fio trançado
ou torcido com espessura de 2,0 mm malha 10cm x 10cm,
com faixa horizontal superior em inferior em lona branca
costurada de 07cm largura, com cabo flexível interior de
aço plastificado para prender nos pestes. Comprimento:9,5
mts; altura: 1,00 mts - uni

UNI 2,00  pangue 0,0000 245,00    490,00   

14 Saco para transportar material esportivo com alças em
nylon trancadas, fechamento em zíper na parte superior,
comprimento 48 cm, altura 85 cm, largura 28 cm - uni

UNI 10,00  dippi 0,0000 48,90    489,00   

17 Rede para tabela de basquete, fio 4 mm, fixação com nós
duplos, malha 07cm x 07 cm, diâmetro 45cm - altura 50cm
- uni

UNI 2,00  pangue 0,0000 24,50    49,00   

18 Aro de basquete modelo duplo confeccionada em ferro
maciço 5/8, com parte inferior de ferro maciço de ¼ para
posicionamento de rede; base em chapa de aço de 1/8
para fixação em forma retangular ; com três furos de 3/8;
com três parafusos; pintura em esmalte sintético;
dimensões: diâmetro 45cm; medindo: 160mm x 140mm x
120 mm - uni

UNI 2,00  pangue 0,0000 223,00    446,00   

Total do Participante --------> 1.474,00   
_________________________

Item

Participante:

Especificação

3442 - SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA ME

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

1 Camiseta adulto em malha, gola tipo canoa, manga curta,
100% algodão na cor a escolher, com 02 estampas a
escolher - uni

UNI 100,00  SUPERA 0,0000 14,00    1.400,00   

2 Caamiseta adulto em malha, gola tipo canoa, manga curta,
100% algodão na cor a escolher, com 02 bordados a
escolher - uni

UNI 100,00  SUPERA 0,0000 16,00    1.600,00   

5 Coletes para treinos 100% poliéster com elástico lateral
com acabamento em viés em todo colete - uni

UNI 100,00  SUPERA 0,0000 8,90    890,00   

21 Kit - Jogo de uniforme esportivo para futebol de campo
contendo:
11 - camisetas em tecido Dray ou poliéster, com estampa a
escolher infanto juvenil;
11 - calção em tecido Dray ou poliéster na cor a escolher;
11 - meias  infanto - juvenil de boa qualidade na cor a
escolher

KIT 2,00  SUPERA 0,0000 455,00    910,00   

22 Kit - Jogo de uniforme esportivo para futebol de salão
contendo:
07 - camisetas em tecido Dray ou poliéster, com estampa a
escolher infanto juvenil;
07 - calção em tecido Dray ou poliéster na cor a escolher;
07 -  meias  infanto - juvenil de boa qualidade na cor a
escolher;

KIT 2,00  SUPERA 0,0000 269,00    538,00   

Total do Participante --------> 5.338,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 15.553,50   
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 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.

PAULO CESAR MENEGOTTO

EDUARDO JOÃO TREVISAN

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ROSANE DA SILVA KOSLOSKI

MOACIR DOS SANTOS JUNIOR

Bom Jesus,  10  de  Março  de  2015

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