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ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2018/5010002-05 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2018/5010002-05, do tipo “menor preço Unitário 

(maior desconto)”, segundo especificado no item 02 do edital para REGISTRO DE PREÇO PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A GRIFE – UFSM (Agenda, Bloco, Caderno, Caneta, 

Pasta...), 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 

001/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, 

constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA 

SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI  DA 

SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro substituta,  reuniram-se às dez horas do dia 

cinco do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, na Sede da FATEC Prédio 66 para julgamento 

da proposta apresentada pela empresa:F. ZAMORA – BRINDES – EPP habilitadas anteriormente. 

Tendo em vista o parecer técnico do Coordenador Daniel Arruda Coronel, a Comissão de Licitações 

DECLARA FRACASSADA a licitação nos itens 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 19, 20 e 

DECLARA VENCEDORA a empresa, conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em 

cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação 

de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação. 

 

 

________________________   __________________________ 

           Silvia Binotto                                                            Jaqueline Giacomelli da Silveira 

           Presidente                  Presidente Substituta  

 

 

________________________                                 _________________________ 

Marta Lucia Santini da Silveira                                Tatiane Machado Silva                                              

Membro                                                                    Membro   

 

 

______________________                                      

Eliana Hoffmann 

            Membro  
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TABELA DE VALORES R$ 

 
ITEM DESCRIÇÃO QTD EMPRESA VALOR 

UNITÁRIO  

R$ 

1.  Agenda anual 2019 – tamanho 21 cm de altura e 14 cm de largura, acabamento 

em costura. A agenda deve conter na parte interna: página de dados pessoais, 

calendários ano anterior, ano atual e ano seguinte, informar feriados nacionais, 

página de planejamento, página de anotações, mapa do Brasil, lista telefônica, uma 

página por dia e sábados e domingos juntos em uma página, fita como marcador de 

páginas. Capa e contra capa em couro sintético. A capa da agenda deve vir 

personalizada com gravação em baixo relevo de alta qualidade do brasão da UFSM 

conforme arte enviada após a licitação, a arte será em 4 cores, tamanho 

aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será solicitada em cores diversas, em 

quantidades a serem definidas posteriormente. As empresas devem apresentar 

amostra do produto e da personalização compatível com as especificações 

solicitadas. Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

24,00 

2.  Agenda anual 2019 – tamanho 21 cm de altura e 14 cm de largura, com espiral. A 

agenda deve conter na parte interna: página de dados pessoais, calendários ano 

anterior, ano atual e ano seguinte, informar feriados nacionais, página de 

planejamento, página de anotações, mapa do Brasil, lista telefônica, uma página 

por dia e sábados e domingos juntos em uma página, fita como marcador de 

páginas. Capa e contra capa em couché fosco 170g, 4x0 cores, base em papelão, 

capa dura. A capa da agenda deve vir personalizada com impressão gráfica de alta 

qualidade do brasão da UFSM conforme arte enviada após a licitação, a arte será 

em 4 cores, tamanho aproximado de 6 cm x 6 cm. A agenda será solicitada em 

cores diversas, em quantidades a serem definidas posteriormente. As empresas 

devem apresentar amostra do produto e da impressão gráfica compatíveis com as 

especificações solicitadas. Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. 

200 

DESERTO DESERTO 

3.  Agenda semanal 2019 – tamanho aproximado 16cm de altura e 9cm de largura, 

capa dura, duas páginas por semana, inclui calendários ano corrente, anterior e 

posterior, mapas, espaço para anotações pessoais, índice telefônico, fita como 

marcador de páginas. A capa da agenda deve vir personalizada com impressão 

gráfica de alta qualidade do brasão da UFSM conforme arte enviada após a 

licitação, a arte será em 4 cores, tamanho aproximado de 4 cm x 4 cm. A agenda 

será solicitada em cores diversas e em quantidades a serem definidas 

posteriormente. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

personalização compatível com as especificações solicitadas. Pedidos por lote de 

no mínimo 50 unidades. 

200 

DESERTO DESERTO 

4.  Bloco de Anotações :  com espiral wire-o, capa dura em papel kraft liso, 12 x 

16cm; miolo branco com 50 folhas, em papel off-set 75g/m2, 11,5 x 15,5cm. Capa 

deve vir personalizada com impressão gráfica de alta qualidade em 4 cores, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. As empresas devem apresentar 

amostra do produto e da gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. 

200 

DESERTO DESERTO 

5.  Caderno de anotações ecológico, com espiral wire-o azul marinho, capa dura em 

papel Kraft; acompanha caneta de papelão com acabamentos em plástico azul 

marinho, acionada por clique, 14 x 1,0cm; alça elástica azul marinho para 

acondicionamento da caneta junto à contracapa; uma folha interna em Kraft com 

cinco blocos autocolantes 4,5 x 1,0cm, em cores sortidas, com ponta triangular, 

um bloco autocolante amarelo 7,5 x 7,5cm, um bloco autocolante laranja 7,5 x 

2,5cm; miolo branco, pautado, com 70 folhas, 140 páginas, em papel off-set 

75g/m2, 17,5 x 10cm. Capa deve vir personalizada com impressão gráfica de alta 

qualidade em 4 cores, conforme arte a ser enviada após a licitação. As empresas 

devem apresentar amostra do produto e da gravação compatíveis com as 

especificações solicitadas. Pedidos por lote de no mínimo 100 unidades. 

300 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

8,90 

6.  Caderno - com espiral, capa dura em papel reciclado kraft liso, miolo branco 

pautado com 96 folhas, 192 páginas incluindo 8 paginas iniciais sendo: dados 

pessoais, calendário, planejamento anual e trimestral. Capa deve vir personalizada 

com impressão gráfica de alta qualidade, tamanho da arte 8cm x 8cm, conforme 

arte a ser enviada após a licitação. Tamanho total do caderno 15cm x 21cm. 

Embalado individualmente em saco plástico ou caixa de papel. Pedidos por lote de 

300 

DESERTO DESERTO 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 

TECNOLOGIA E CIÊNCIA FATEC 
Prédio,66 - Cidade Universitária 

Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 
Tel (55)3226-6931 

Fax (55)3226-6911 

 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

 

no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

7.  Caderno - com espiral wire-o, capa dura em papel reciclado kraft liso, miolo 

branco pautado com 96 folhas, 192 páginas, miolo em papel off-set 75g/m2. Capa 

deve vir personalizada com impressão gráfica de alta qualidade em 4 cores, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. Tamanho do caderno 17cmx24cm. 

Embalado individualmente em saco plástico ou caixa de papel. Pedidos por lote de 

no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 

DESERTO DESERTO 

8.  Caderno - com espiral wire-o, capa dura em papel reciclado kraft liso, miolo 

branco pautado com 96 folhas, 192 páginas, miolo em papel off-set 75g/m2. Capa 

deve vir personalizada com impressão gráfica de alta qualidade em 4 cores, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. Tamanho do caderno 20cmx28cm. 

Embalado individualmente em saco plástico ou caixa de papel. Pedidos por lote de 

no mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

300 

DESERTO DESERTO 

9.  Caneta metálica com estojo: caneta metálica com alça de metal com escrita 

esferográfica tinta azul. Caneta robusta com tubo em aço gravação a laser com o 

logo da UFSM. Detalhes em anéis cromados. Acionamento giratório. Incluso 1 

unidade de carga de tinta já instalada. Acompanha um estojo em plástico 

envernizado personalizado com gravação a laser – somente 1 cor em 1 lado. Caixa 

individual em papel duplex cor prata. 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

19,30 

10.  Chapéu: confeccionado em juta australiana natural, customizado com forro na 

aba, matéria-prima brasileira, com banda em brim bordada personalizada com a 

logo da UFSM, conforme arte enviada após a licitação. Pedidos por lotes de 50 

unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e da personalização 

compatível com as especificações solicitadas. 

200 

DESERTO DESERTO 

11.  Cordão para crachá, comprimento de 85cm e largura de 12mm, confeccionado 

em 100% poliéster acetinado antialérgico, na cor azul marinho ou outras, 

personalizado em silk conforme arte a ser enviada após a licitação. Acabamento 

com caninho liso 9mm e girador com mosquete. Pedido por lote de 500 unidades. 

As empresas devem apresentar amostra do produto e da personalização 

compatíveis com as especificações solicitadas 

5000 

DESERTO DESERTO 

12.  Garrafa Térmica Bico Flip: Estrutura total em Inox tanto na parte interna quanto 

externa; Mantém a temperatura tanto dos líquidos quentes quanto frios; Sistema de 

rolha; Bico Flip que gira 360º; Capacidade total para 1 Litro. Personalizada com 

gravação em laser de alta qualidade, conforme arte a ser enviada após a licitação, 

medindo aproximadamente 10cm x 10cm. Nas cores azul e prata. A quantidade de 

garrafas por cores será solicitada após a licitação. Embalada individualmente em 

caixa de papel. As empresas devem apresentar amostra do produto e da gravação 

compatíveis com as especificações solicitadas. Pedidos por lote de no mínimo 50 

unidades. 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

48,00 

13.  Garrafa Térmica Botão Flash Click: Estrutura total em Inox tanto na parte 

interna quanto externa; Mantém a temperatura tanto dos líquidos quentes quanto 

frios; deve ser acionada por meio de um botão Fast Click superior que controla o 

fluxo de líquido de interior ao exterior da garrafa. ; Capacidade total para 1 Litro. 

Personalizada com gravação em laser de alta qualidade, conforme arte a ser 

enviada após a licitação, medindo aproximadamente 10cm x 10cm. Nas cores azul 

e prata. A quantidade de garrafas por cores será solicitada após a licitação. 

Embalada individualmente em caixa de papel. As empresas devem apresentar 

amostra do produto e da gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

Pedidos por lote de no mínimo 50 unidades. 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

48,00 

14.  Lápis sextavado: Lápis com seção transversal hexagonal, nas cores preto, azul, 

branco, em madeira natural, grafite 2B com qualidade superior, com borracha, 

ponta macia com excelente apontabilidade. Tamanho aproximado de 18cm. Com o 

logo da UFSM gravado a laser em alta qualidade na parte superior, oposta à ponta, 

conforme arte a ser enviada após a licitação. A quantidade de lápis por cor será 

solicitada após a licitação. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

gravação a laser compatíveis com as especificações solicitadas. Pedidos por lote de 

no mínimo 100 unidades. 

300 

DESERTO DESERTO 

15.  Pasta convenção: confeccionada em nylon, com faixa em couro sintético na capa, 

e internamente em nylon com detalhes em couro sintético. Capa estruturada e 200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

59,00 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 

TECNOLOGIA E CIÊNCIA FATEC 
Prédio,66 - Cidade Universitária 

Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 
Tel (55)3226-6931 

Fax (55)3226-6911 

 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 

 

almofadada, fechamento por zíper. Na parte interna contém bolso com visor, aba 

porta papel, dois bolsos porta cartões, um porta pen-drive, bolso com fole, um 

porta caneta e tira para acomodar folhas A4. Dimensões 26cm x 35,5cm. Deve vir 

personalizada com gravação em baixo relevo, conforme arte a ser enviada após a 

licitação. Embalada individualmente em saco plástico. Pedidos por lote de no 

mínimo 50 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

16.  Pasta convenção - confeccionada em couro sintético com nylon, interior em 

microfibra e bloco de 20 folhas pautadas. Capa estruturada e almofadada. Na parte 

interna contém bolso com visor, aba porta papel, dois bolsos porta cartões, um 

porta caneta e tira para acomodar folhas A4. Dimensões 24,5cm x 31,5cm x 1,5cm. 

Deve vir personalizada com gravação em baixo relevo, conforme arte a ser enviada 

após a licitação. Embalada individualmente em caixa ou saco plástico. Pedidos por 

lote de no mínimo 50 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto 

e da gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

62,00 

17.  Pasta convenção – pasta personalizada modelo Convenção, tamanho 24cm x 

30cm. Pasta feita em kraft com elástico e detalhes em preto. Contem 25 folhas 

pautadas e post it colorido, acompanha uma caneta. Personalizada na capa com 

impressão gráfica, conforme arte a ser enviada após a licitação, medindo 8cm x 

8cm, em 1 cor. Embalada individualmente em saco plástico. Pedidos por lote de no 

mínimo 100 unidades. As empresas devem apresentar amostra do produto e da 

impressão gráfica compatíveis com as especificações solicitadas. 

 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

21,00 

18.  Relógio de parede analógico - 21 cm de diâmetro - confeccionado com aro em 

resina ABS simulando metal, lente em vidro mineral. Inclui garantia mínima de 1 

ano. Deve vir personalizado com impressão gráfica de alta qualidade, conforme 

imagem e arte a ser enviada após a licitação. A imagem será em 4 cores, e 

dimensão aproximada de 19x19cm ao centro.O relógio será solicitado em cores 

diversas, preto, branco, prata, azul. Embalado individualmente em caixa de papel. 

Pedidos por lote de no mínimo 30 unidades. As empresas devem apresentar 

amostra do produto e da gravação compatíveis com as especificações solicitadas. 

200 

H. F. ZAMORA 

– BRINDES – 

EPP 

20,00 

19.  Nécessaire em jacquard dublado spun lacer gr/m²100, forrada (forro personalizado 

arte definida pelo comprador), bolso frontal com 1 fecho 8mm e 1 cursor 8mm 

níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, fechamento em fecho 8mm e 1 

cursor 8mm níquel, 1 puxador metal zamag níquel 35mm, alça de mão em fita 

polipropileno CA25mm de 0,20m, puxador em fita polipropileno de 0,06m em 

cada lado do fecho, acabamento interno em TNT 0,80, acabamento externo em 

espaguete PVC revestido em sintético. (24x12x10) Personalização: etiqueta metal 

zamag fixada com garras e contra chapa conforme arte, layout, tamanho e banho 

definida pelo comprador. Pedidos por lote de no mínimo 25 unidades. 

200 

DESERTO DESERTO 

20.  Nécessaire: confeccionada em poliéster, abertura em “u”, alça de mão, tamanho 

aproximado 21cm x 16cm x 10cm. Com o brasão da UFSM bordado, medida 

aproximada 5cm x 5cm. Cores: Preto, vermelho, azul marinho , verde. As 

empresas devem apresentar  amostra do produto e do bordado compatíveis com as 

especificações solicitadas. Pedidos por lote de no mínimo 25 unidades. 

200 

DESERTO DESERTO 

 


