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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 15/2011 

Ata da sessão de JULGAMENTO das propostas referente a CONCORRÊNCIA 15/2011, do tipo 

“menor preço unitário”,  segundo especificado no item 02 do Edital (REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REVENDA NA GRIFE DA UFS M, pelo período de 12 meses )  e 

de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por Legislação Posterior. A 

Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n. º 04/2011, de vinte e quatro de junho do 

ano de dois mil e onze, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária Claudia Pippi 

Lorenzoni, Geison Roso Berlezi, membro, e Cristiane Rodrigues Chaves, suplente reuniram-se às dez 

horas do dia dezessete do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, na Sede da FATEC, Prédio 66, 

para julgamento das propostas apresentadas pelas empresas INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

TECIDOS MARGUSCA LTDA ME; MARINA BARUFFI WYPYCH; CL AUDETE DE 

FATIMA BRESOLIN GUARDA; FONINI INDÚSTRIA DE UNIFORM ES LTDA ME; ANISIO 

TRINDADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME; SIGNOR –  INDUSTRIA DE 

BOLSAS LTDA. habilitadas em data anterior. Tendo em vista o parecer da unidade requisitante a 

Comissão de Licitações decide DESCLASSIFICAR  a empresa INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

TECIDOS MARGUSCA LTDA ME  devido as amostras apresentadas não estar de acordo com a 

descrição solicitada no edital, no quesito de não constar bolsos telados, costas acolchoadas composta 

de espuma e tamanhos não correspondem a descrição. A Comissão de Licitações decide 

DESCLASSIFICAR a proposta apresentada pela empresa MARINA BARUFFI WYPYCH para o 

item 02, pois o preço está acima do valor de mercado. A Comissão de Licitações decide DECLARAR 

VENCEDORAS as empresas conforme tabela em anexo. Em cumprimento às disposições da 

legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este 

julgamento para homologação. 

 

_____________________               ___________________________ 
Cristiane Rodrigues Chaves               Claudia Pippi Lorenzoni 

 Suplente                 Presidente  
 
    
 
 

____________________________    
Geison Roso Berlezi         
Membro  
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Item Especificação Quant. Vlr. 
Und. 
R$ 

Empresa 

1 
 

Caneca com alça 
- 100 Canecas brancas de porcelana, alto padrão, personalizada com brasão 
da UFSM colorido gravado em laser. 
- 100 Canecas pretas de porcelana, alto padrão, personalizada com brasão 
da UFSM dourado gravado em laser. 
- Caneca 325ml –  medida aproximada  da caneca – 9cm de altura x 8cm de 
diâmetro (bocal) 
- tamanho do brasão: 5cmx5cm 
- A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, para que a 
proposta seja aceita. 
 

200 9,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINA 
BARUFFI 
WYPYCH  

2 Xícara para café 
100 Xícaras para cafezinho brancas de porcelana, alto padrão, 
personalizadas com brasão da UFSM colorido gravado em laser. 
Xícara café 90 ml – medida aproximada xícara: 5,5 cm de Altura x 5 cm 
Diâmetro (bocal) 
- tamanho do brasão da xícara: 3cmx3cm 
- A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, para que a 
proposta seja aceita. 
 

100 
 

CANCELADO 

 

 

3 Chaveiro metálico.  
 
 Medidas e formatos: 
 
- RETANGULAR: 5cm x 2,5cm (CxL) – 100 unidades 
- tamanho do brasão 3cm x 1,5 cm 
- tamanho do logo 3cm x 1,5 cm 
- Gravação da logo: em laser 
- Acabamento níquel brilhante  
- Embalagem especial individual em saquinhos de veludo. 
 - parte interna do chaveiro giratória onde de um lado terá o logo e do outro 
o brasão da UFSM. 
- chaveiro preso direto na argola 
- argola chata 
- acompanha embalagem em veludo na cor preta, tamanho proporcional ao 
chaveiro. 
 
A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, para que a 
proposta seja aceita. 
 

100 5,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANISIO 
TRINDADE  

4 Mochila para note 
- Material: 100% em nylon Prada para notebook 15.4 900 e impermeável 
- 1 compartimento superior com zíper, ampla abertura que permite o 
manuseio do equipamento com praticidade 

100 64,94 
 
 
 

VICCINA 
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- 1 compartimento interno com proteção acolchoada em neuprene para 
notebook. 
- 1 compartimento frontal com divisores de objetos. 
- espaço para canetas 
- espaço para porta cd’s removível. 
- 1 compartimento pequeno frontal com brasão da “UFSM” bordado  e 
colorido.esse compartimento que conterá o brasão poderá ser preto, azul 
royal, vermelho ou cinza. 
.- tamanho do brasão: 10cm x 9,5cm 
- Alça para ser carregada na mão. 
- 2 bolsos telados super reforçados com bainha em elástico. 
- Costas acolchoadas composta de espuma 
- Alças acolchoadas, de ombro, revestidas por tela antitranspirante e 
reguláveis. 
- Fundo rígido, super reforçado revestido por material antiderrapante. 
- Ziper's em aço personalizados com a logo " UFSM" em baixo relevo. 
- Dimensões Aproximadas: 44cm x 32cm x 18cm.( Comprimento x 
Largura x Espessura ) 
- Imagem em anexo, apresentar amostra. 
A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, para que a 
proposta seja aceita. 
 

5  - Porta-canetas para mesa em metal com relógio digital de alta precisão e 
finíssimo acabamento, nas cores prata com detalhe preto, com o brasão da 
UFSM no tamanho de 5cmx6cm proporcional ao tamanho do produto, 
gravado em laser. 
Relógio digital inserido em um dos lados ou no centro com o brasão da 
UFSM. 
- tamanho do porta canetas:11,5cm X 7cm X 7 cm (AXLXC) 
-  Imagem em anexo como sugestão. 
A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, para que a 
proposta seja aceita. 
 

50 9,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANISIO 
TRINDADE  

6 Camisetas 
- Camiseta em malha poliviscose, primeira linha, 67% poliéster, 33% 
viscose, fio 30/1, gramatura de 170 g/m2, rendimento de 3,5 metros por Kg 
e largura de 90 cm  
 
- camisetas nas cores branca, preta, cinza/mescla, azul royal e azul marinho 
lisas (100 unidades de cada cor) 
- brasão na parte da frente. Tamanho 10cm x 9,5cm no centro (peito), 
bordado. 
- Gola redonda (careca) com acabamento em ribana sanfonada na cor da 
camiseta; 
- costura dupla nas mangas e nos acabamentos. 
- Os tamanhos irão variar do P ao GG adulto. Sendo 75 P (15 de cada cor), 
125 M (25 de cada cor), 150 G (30 de cada cor) e 150 GG (30 de cada cor). 

500 12,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDETE 
DE FATIMA  
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- OBS: A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, da 
camiseta em todos os tamanhos solicitados. 

7 
 

Avental algodão MC 
Avental tradicional na cor branca, unisex, manga curta e manga longa, 
confeccionado em tecido Cedro Hospitalar, 100% algodão, com gola 
tradicional, com 3 bolsos na frente (2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo 
superior com bordado do brasão da Universidade Federal de Santa Maria 
em 4 cores medindo 10cm x 10cm a 7cm da gola), com 5 botões, 
comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura dos bolsos 
inferiores, cinto traseiro, na cor branca, nos tamanhos P, M, G, GG e XGG. 
 

Manga / Tamanho P M G GG XGG 
Manga curta 20 30 30 20 20 
Manga longa 50 70 70 50 30 

- OBS: A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, da 
camiseta em todos os tamanhos solicitados. 

390 27,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONINI 
INDÚSTRIA  

7 
 

Avental algodão ML 
Avental tradicional na cor branca, unisex, manga curta e manga longa, 
confeccionado em tecido Cedro Hospitalar, 100% algodão, com gola 
tradicional, com 3 bolsos na frente (2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo 
superior com bordado do brasão da Universidade Federal de Santa Maria 
em 4 cores medindo 10cm x 10cm a 7cm da gola), com 5 botões, 
comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura dos bolsos 
inferiores, cinto traseiro, na cor branca, nos tamanhos P, M, G, GG e XGG. 
 

Manga / Tamanho P M G GG XGG 
Manga curta 20 30 30 20 20 
Manga longa 50 70 70 50 30 

- OBS: A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, da 
camiseta em todos os tamanhos solicitados. 

390 29,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONINI 
INDÚSTRIA  

8 Avental microfibra MC 
Avental tradicional na cor branca, unisex, manga curta e manga longa, 
confeccionado em tecido microfibra, 100% poliéster, com gola tradicional, 
com 3 bolsos na frente, 2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo superior 
com bordado do brasão da Universidade Federal de Santa Maria, com 5 
botões, comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura dos bolsos 
inferiores, cinto traseiro, na cor branca, nos tamanhos P, M, G, GG e XGG.  
 
Manga / Tamanho P M G GG XGG 
Manga curta 20 30 30 20 20 
Manga longa 50 70 70 50 30 

- OBS: A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, da 
camiseta em todos os tamanhos solicitados. 

390 26,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONINI 
INDÚSTRIA  

8 Avental microfibra ML 
Avental tradicional na cor branca, unisex, manga curta e manga longa, 
confeccionado em tecido microfibra, 100% poliéster, com gola tradicional, 

390 28,75 
 
 

FONINI 
INDÚSTRIA  
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com 3 bolsos na frente, 2 inferiores e 1 bolso no lado esquerdo superior 
com bordado do brasão da Universidade Federal de Santa Maria, com 5 
botões, comprimento longo 7/8, com abertura lateral na altura dos bolsos 
inferiores, cinto traseiro, na cor branca, nos tamanhos P, M, G, GG e XGG.  
 
Manga / Tamanho P M G GG XGG 
Manga curta 20 30 30 20 20 
Manga longa 50 70 70 50 30 

- OBS: A empresa arrematante do Lote deverá apresentar amostra, da 
camiseta em todos os tamanhos solicitados. 

 
9 

Porta-cartão de bolso 
Em alumínio, tamanho 10 cm de comprimento, 6 cm de largura e 5 mm de 
profundidade. 
Logo marca da UFSM gravada em laser na parte de cima do porta-cartão. 
A logo marca deve medir aproximadamente 3,2 cm de comprimento e 1 cm 
de altura. 
Acompanha embalagem de papelão de tamanho proporcional ao porta-
cartão. 

200 
5,60 

 
 
 
 
 
 
 

ANISIO 
TRINDADE  

10 
 

Porta-cartão de bolso 
Em couro sintético, tamanho 10 cm de comprimento, 6 cm de largura e 5 
mm de profundidade. 
Logo marca da UFSM gravada em laser na parte de cima do porta-cartão. 
A logo marca deve medir aproximadamente 3,2 cm de comprimento e 1 cm 
de altura. 
Acompanha embalagem de papelão de tamanho proporcional ao porta-
cartão. 

200 4,10 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARINA 
BARUFFI 
WYPYCH  

11 Agenda permanente 
Tamanho 20 cm de altura, 14,5 cm de largura e 2 cm de profundidade. 
Na parte interna da agenda deve ter: página Dados Pessoais, calendários 
(2011, 2012 e 2013) com feriados, uma página por dia e sábados/domingos 
em uma página, Mapa do Brasil, Lista telefônica, Planejamento 2013, 
página de anotações. 
Capa e contra-capa em couro sintético. 
Na capa deve ter o brasão da UFSM, medindo 10cmx10cm ao centro, 
gravado em baixo relevo. E na primeira folha da agenda deve ter o brasão 
da UFSM em cores, tamanho 10cmx10cm. 
Cores: marrom com bege (30 agendas), preta (50 agendas), azul marinho 
com azul claro (20 agendas). 
 
 

100 

16,00 
 

ANISIO 
TRINDADE  

12 Agenda permanente com espiral 
Tamanho 20 cm de altura, 14,5 cm de largura e 2 cm de profundidade. 
Na parte interna da agenda deve ter: página Dados Pessoais, calendários 
(2011, 2012 e 2013) com feriados, uma página por dia e sábados/domingos 
em uma página, Mapa do Brasil, Lista telefônica, Planejamento 2013, 
página de anotações. 

100 ------ 
 
 
 
 
 
 

--------- 
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Capa e contra-capa em aço escovado. 
Na capa deve ter o brasão da UFSM, medindo 10cmx10cm ao centro, 
gravado em laser em cores. E na primeira folha da agenda deve ter o brasão 
da UFSM em cores, tamanho 10cmx10cm. 
Cores: marrom com bege (30 agendas), preta (50 agendas), azul marinho 
com azul claro (20 agendas). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


