
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013 
 
 
 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se 
em sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: 
MARISA KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme 
Portaria nº 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos 
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013, DO TIPO MENOR 

PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a seleção de proposta visando a 
aquisição de equipamentos (balança adulta, balança pediátrica, balança 
portátil, estadiômetro compacto, antropômetro infantil, antropômetro infantil 
portátil e fita métrica), visando a estruturação da Vigilância Alimentar 
Nutricional – VAN, financiados pelo Programa de Financiamento das Ações 
de Alimentação e Nutrição desenvolvido pela Secretaria de Saúde deste 
Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 6.000,00 
(seis mil reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das 
empresas: AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA. SR. AMARILDO 
BASSEGIO E DAMEDI – DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA. SR. DALCI DAMBROS. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando 
da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do 
direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram 
abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos 
membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com a análise 
da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de fornecimento. 
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida 
foi realizada a classificação das propostas, e subsequentemente aberta a fase de 
lances verbais, cujo os valores dos lances estão devidamente demonstrados em 
documento em anexo, foram consideradas como propostas válidas e lances 
vencedores, onde constatou-se que consagraram-se vencedoras e 
posteriormente serão fornecedoras dos seguintes itens as empresas 
subsequentes: 
AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit Preço total 

1 1 Balança plataforma, adulta, 
digital, capacidade de 
pesagem  de no mínimo 200 
kg., graduação/precisão de 
pesagem de no máximo 
100g., com régua 
antropométrica, plataforma 
para apoio dos pés com 
material antiderrapantes, 

WELMY
/ W-110 

H 

UN 02 1.300,00 2.600,00 



pés reguláveis, chave 
seletora de tensão 110/220 
V. Certificado pelo 
IPEM/INMETRO.  garantia 
total 12 meses.  

1 3 Estadiômetro compacto, tipo 
trena, faixa de medição: 0 a 
210 cm,  matéria prima: 
ABS, bucha e parafuso para 
fixação. Garantia total 12 
meses.  

MD HT- 
01 

UN 02 190,00 380,00 

TOTAL 2.980,00 

DAMEDI DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit Preço total 

1 2 Balança pediátrica, digital, 
concha em polipropileno, 
capacidade  de pesagem de 
no mínimo 15 kg., 
graduação/precisão de 
pesagem de no máximo 
10g., pés reguláveis  com 
material antiderrapantes, 
chave seletora de tensão 
110/220 V.  Certificado pelo 
IPEM/INMETRO.  Garantia 
total 12 meses.  

URANO
/UBB15/

5 

UN 02 608,00 1.216,00 

1 4 Balança plataforma, portátil, 
digital, capacidade de 
pesagem  de no mínimo 180 
kg., graduação/precisão de 
pesagem de no máximo 
100g., plataforma para apoio 
dos pés com material 
antiderrapantes, chave 
alimentação por pilhas ou 
baterias, desligamento 
automático. Certificado pelo 
IPEM/INMETRO.  Garantia 
total 12 meses.  

URANO
/UPP180 

UN 02 68,00 136,00 

TOTAL 1.352,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o resultado acima 
descrito. Constatou-se que não houve cotação de preços para os itens: 05,06,07. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às empresas 
participantes e consideradas vencedoras: AMARILDO BASEGGIO & CIA. 
LTDA. E DAMEDI – DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA., em conformidade com o constante acima, conforme critérios 
estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) -  contendo 
os documentos de Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo 
pregoeiro, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os 
mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste 



procedimento licitatório e por consequência, as referidas empresas foram 
consideradas HABILITADAS. No curso do Presente procedimento licitatório 
não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, 
havendo renúncia expressa de prazo por parte dos licitantes participantes. O 
pregoeiro em decorrência do resultado e dos lances verbais final efetuados 
pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório, em 
favor das empresas AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA., pessoa jurídica, 
com inscrição no CNPJ Nº 82.291.311/0001-11, situada na Rua Santo Antonio, 
nº 151, Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná e DAMEDI 

DAMBROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica, 
com inscrição no CNPJ Nº 95.368.320/0001-05, situada na Rua Paraná do Sul, 
nº 299, Bairro Baixada, Município de Pato Branco, Estado do Paraná, 
classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, 
pertinente a aquisição de equipamentos (balança adulta, balança pediátrica, 
balança portátil, estadiômetro compacto, antropômetro infantil, antropômetro 
infantil portátil e fita métrica), visando a estruturação da Vigilância Alimentar 
Nutricional – VAN, financiados pelo Programa de Financiamento das Ações 
de Alimentação e Nutrição desenvolvido pela Secretaria de Saúde deste 
Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta de preço das 
licitantes. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o presente 
processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para 
HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes. 
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