
Página: 1 / 3

CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

53/2022

Rua Coronel Vitorio, 966 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
95.996.187/0001-31 (49) 3548-3000

89675-000 - Vargem Bonita
72/2022

Data do Processo: 26/09/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA E
OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 67/2022

PARECER DA COMISSÃO

No dia e hora marcados para abertura,  credenciou-se e protocolou a documentação a empresa JOLMIR BORMANN.
Aberta  a  sessão,  esteve  presente  o sua  representante  legal,  Srª.  Alessandra  de  Oliveira  Souza.  Foram  conferidas  e
rubricadas  toda  documentação  pertinente  a  fase  de  julgamento  de  Propostas,  estando  em  total  acordo  com  o  edital,
habilitando  a  proponente  para  a  próxima  fase.  A  representante  legal,  presente  na  sessão  efetuou  contato  com  o  sócio
administrador para firmar o lance final. Na fase de habilitação foram conferidos e rubricados os documentos apresentados,
verificando-se  que  estavam  em  total  acordo  com  o  edital.  De  consequência  declaramos a  licitante JOLMIR  BORMANN
vencedora  dos  itens  cotados  por  ela  neste  certame. Sem  mais  nada  a  declarar  o  Pregoeiro  encerrou  a  sessão  com  a
presente Ata assinada pelos presentes.

Reuniram-se no dia 11/10/2022, as 09:05 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 50/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 72/2022 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:

Participante: JOLMIR BORMANN

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Locação Arvore de Natal com no mínimo 7.5 mt de altura.

Arvore de natal confeccionado em estrutura metálica
tridimensional, com no mínimo 7,5 mt de altura e no
mínimo de 3,0 metros de diâmetro, decorado com e
arabescos, iluminado com mangueira luminosa de Leds,
no topo da arvore deverá conter uma estrela de oito
pontas. (MODELOS DE ARVORE VARIADO) - Locação
Arvore de Natal com no mínimo 7.5 mt de altura.
Arvore de natal confeccionado em estrutura metálica
tridimensional, com no mínimo 7,5 mt de altura e no
mínimo de 3,0 metros de diâmetro, decorado com e
arabescos, iluminado com mangueira luminosa de Leds,
no topo da arvore deverá conter uma estrela de oito
pontas. (MODELOS DE ARVORE VARIADO

3,000 UN 7.875,6768 23.627,03

2 Locação FELIZ NATAL. Pinel luminoso bidimensional
Luminoso em forma de Feliz Natal, produzido em
estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20
PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado
com mangueira luminosa LED 13mm e36 lâmpadas por
metro. (Altura 0,55m X 2,95m Comprimento). - Locação
FELIZ NATAL.
Pinel luminoso bidimensional Luminoso em forma de Feliz
Natal, produzido em estrutura metálica galvanizada de
tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8,
redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED
13mm e36 lâmpadas por metro. (Altura 0,55m X 2,95m
Comprimento).

1,000 UN 1.445,5501 1.445,55

3 Locação Anjo Luminoso de aramado 3D: Locação de anjo
luminoso 3D com no mínimo 3,00 metros de altura x
mínimo de 2,70 metros de largura e mínimo de 1,00

2,000 UN 1.794,4651 3.588,93
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metro de profundidade. Confeccionado em estrutura
metálica. Recoberto por lâmpadas 7mm blindada pisca
Branco, numa distância máxima entre cada passada de
pisca de 8 centímetros; contornados com 40 metros de
mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por
metro; - Locação Anjo Luminoso de aramado 3D: Locação
de anjo luminoso 3D com no mínimo 3,00 metros de
altura x mínimo de 2,70 metros de largura e mínimo de
1,00 metro de profundidade. Confeccionado em estrutura
metálica. Recoberto por lâmpadas 7mm blindada pisca
Branco, numa distância máxima entre cada passada de
pisca de 8 centímetros; contornados com 40 metros de
mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por
metro;

4 Locação Planta de chão com estrela: Figura de chão com
4 arabesco por fora e uma estrela no centro simulando
uma planta com no mínimo de 1,3m de altura, em
estrutura de ferro contornado com mangueira Led
colocados ao longo da praça. - Locação Planta de chão
com estrela: Figura de chão com 4 arabesco por fora e
uma estrela no centro simulando uma planta com no
mínimo de 1,3m de altura, em estrutura de ferro
contornado com mangueira Led colocados ao longo da
praça.

30,000 UN 229,2928 6.878,78

5 Locação Família de bonecos de neve em fibra de vidro:
Escultura em formato de Família de boneco ne deve,
composta por três unidades (Chris com Cartola e Liz com
nenê nos braços) altura mínima de 1,20m largura mínima
0,70 largura mínima 0,50 metro, esculpido em isopor,
com aplicação de fibra de vidro e acabamento com
massa plástica, pintura automotiva decorativa. - Locação
Família de bonecos de neve em fibra de vidro: Escultura
em formato de Família de boneco ne deve, composta por
três unidades (Chris com Cartola e Liz com nenê nos
braços) altura mínima de 1,20m largura mínima 0,70
largura mínima 0,50 metro, esculpido em isopor, com
aplicação de fibra de vidro e acabamento com massa
plástica, pintura automotiva decorativa.

1,000 UN 3.888,0001 3.888,00

6 Locação Letreiro HO-HO-HO com no mínimo 1,5 metro de
altura: Locação e instalação de letreiro HO-HO-HO com
no mínimo 1,50 metro de altura,0,20 metro de
largura,7,00 metros de comprimento, confeccionado em
EPS revestido com tecido vermelho e dourado. - Locação
Letreiro HO-HO-HO com no mínimo 1,5 metro de altura:
Locação e instalação de letreiro HO-HO-HO com no
mínimo 1,50 metro de altura,0,20 metro de largura,7,00
metros de comprimento, confeccionado em EPS revestido
com tecido vermelho e dourado.

1,000 UN 1.296,0101 1.296,01

7 Locação Chafariz iluminado:  Locação de chafariz
iluminado feitos com estrutura perfil de ferro contornado
com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por
metro e cascata Led dependurados nos perfis, contendo
8 lados e alocados no gramado da praça; - Locação
Chafariz iluminado:  Locação de chafariz iluminado feitos
com estrutura perfil de ferro contornado com mangueira
luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro e cascata
Led dependurados nos perfis, contendo 8 lados e
alocados no gramado da praça;

1,000 UN 2.891,0801 2.891,08

8 Locação Foto-Face. Painel decorativo estilo foto-face,
com as figuras de Papai-Noel com as seguintes medidas
mínimas (1,60m x 0,90m x 0,40m) e Mamãe-Noel com as
seguintes medidas mínimas (1,70m x 0,67m x 0,36m),
confeccionado através de rotomoldagem, com pintura
automotiva decorativa dos personagens. - Locação Foto-
Face. Painel decorativo estilo foto-face, com as figuras de
Papai-Noel com as seguintes medidas mínimas (1,60m x
0,90m x 0,40m) e Mamãe-Noel com as seguintes
medidas mínimas (1,70m x 0,67m x 0,36m),
confeccionado através de rotomoldagem, com pintura
automotiva decorativa dos personagens.

4,000 UN 1.571,1526 6.284,61

49.899,99Total do Participante:
49.899,99Total Geral:
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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.

Vargem Bonita, 11/10/2022

PREGOEIRO

ENEDIR DE ALMEIDA VIEIRA

MEMBRO

FERNANDA CAETANO ANZOLLIN

MEMBRO

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

JOLMIR BORMANN

ALESSANDRA DE OLIVEIRA SOUZA


