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Ao(s) 21 de Fevereiro de 2022, às 08:15 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA              , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  03/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  8/2022, Licitação nº 6/2022 - 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:

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  11/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS EMPRESAS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM EXIGIDO EM EDITAL.ItemParticipante: Especificação1739 - DARCI SELMAR LORENZETTI. Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Terno de camisa, calção e meia masculino para futebol decampo, confeccionado em tecido DRY-FIT com elastano,em cores a escolha do município nos tamanhos P, M, G eGG a escolha do município. As camisas deverão ter obrasão do município estampado na parte frontal numtamanho aproximado de 9cmx9cm, o nome do municípionas costas tamanho aproximado de 30cm comprimento x8cm de largura. Os ternos deverão possuir numeraçãopadrão da modalidade tanto nas camisetas quanto nocalção. Estampa digital por sublimação.
un 120,00  DALTEX 0,0000 97,00    11.640,00   

2 Terno de camisa, calção e meia feminino para futebol decampo, confeccionado em tecido DRY-FIT com elastanoem cores a escolha do município nos tamanhos P, M, G eGG a escolha do município. As camisas deverão ter obrasão do município estampado na parte frontal numtamanho aproximado de 9cmx9cm, o nome do municípionas costas tamanho aproximado de 30cm comprimento x8cm de largura. Os ternos deverão possuir numeraçãopadrão da modalidade tanto nas camisetas quanto nocalção. Estampa digital por sublimação.
un 60,00  DALTEX 0,0000 92,00    5.520,00   

3 Conjuntos (calção e camisa) para os alunos da escolinhade futsal tamanhos 08-10-12-14-16- P e M e G a escolha domunicípio, confeccionado em tecido DRY-FIT em cores aescolha do município. As camisas deverão ter o brasão domunicípio estampado na parte frontal num tamanhoaproximado de 9cmx9cm, o nome do município nas costastamanho aproximado de 30cm comprimento x 8cm delargura. Os ternos deverão possuir numeração padrão damodalidade tanto nas camisetas quanto no calção.Estampa digital por sublimação.
un 200,00  DALTEX 0,0000 89,00    17.800,00   

4 Calça para goleiro tamanho 08,10,12,14,16, a escolha domunicípio, cor preta, confeccionada em poliéster resistentecom acolchoamento nas laterais e nos joelhos paraamenizar impactos, sem bolsos, ajuste com cordão elásticona cintura, com barra. un 20,00  DALTEX 0,0000 129,00    2.580,00   5 Calça para goleiro tamanho P, M,G e GG adulto, a escolhado município, cor preta, confeccionada em poliésterresistente com acolchoamento nas laterais e nos joelhospara amenizar impactos, sem bolsos, ajuste com cordãoelástico na cintura, com barra. un 20,00  DALTEX 0,0000 149,00    2.980,00   Total do Participante --------> 40.520,00   _________________________Total Geral ----------------------> 40.520,00   
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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.ALTAIR VANDERLEI CASSOLALTAIR VANDERLEI CASSOLFERNANDA LUIZA DASSOLER FASSBINDERLUZIA BOGLERTACIANE CRISTINA MORSCHBACHER
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