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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA  
 

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 
 

Ao três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 09:00, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E 
PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA conforme Portaria nº 002/2017, de 02 de 
janeiro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 090/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de bancos de madeira 
modelo lápis de cor, destinados à Secretaria de Educação deste Município de 
Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 29.060,10 (vinte e 
nove mil, sessenta reais e dez centavos). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das empresas: GERVAZIO SCHONHALZ & 
CIA LTDA SRA. LOVANE HIERT SCHONHALZ, BRINQBEL IND. E 
COM. DE BRINQUEDOS LTDA SR. HELCIO VALDERLEI GAMLA, C.B. 
COMERCIO DE LIVROS BRINQUEDOS BOFF LTDA SR. CLOVIS BOFF E 
ELIZANDRA MACIOROSKI SR. PAULO CLOVIS NUNES. A Pregoeira 
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 de preços 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 
estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foi considerada 
como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se 
vencedora e posteriormente será fornecedora a empresa subsequente: 
GERVASIO SCHONHALZ & CIA LTDA 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Banco de madeira com encosto e 
com travessa embaixo para 
reforço, entre os pés (no modelo 
de lápis de cor), nas medidas 
abaixo citadas: 
Comprimento:1,40m Largura: 
0,41m Altura do encosto 
(parede): 0,40m Altura total do 
banco: 0,77m 4 lápis para o 
assento 4 lápis para o encosto 
(parede) Medidas do lápis: 
Comprimento do lápis: 1,40m 

GERVASI
O 

SCHONH
ALZ & 

CIA LTDA 
ME 

UN 30 180,00 5.400,00 
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Largura: 0,07m Espessura:0,03m 
Pintado com tinta à óleo, nas 
cores: Vermelho, amarelo, verde, 
azul; restante do banco em 
branco (pés, travessa).  

1 2 Banco de madeira com encosto e 
com travessa embaixo para 
reforço (no modelo de lápis de 
cor), nas medidas abaixo citadas: 
Comprimento:2,00m Largura: 
0,41m Altura do encosto 
(parede): 0,40m Altura total do 
banco: 0,77m 4 lápis para o 
assento 4 lápis para o encosto 
(parede) Medidas do lápis: 
Comprimento do lápis: 2,00m 
Largura: 0,07m Espessura:0,03m 
Pintado com tinta à óleo, nas 
cores: Vermelho, amarelo, verde, 
azul; restante do banco em 
branco(pés, travessa).  

GERVASI
O 

SCHONH
ALZ & 

CIA LTDA 
ME 

UN 30 405,00 12.150,00 

TOTAL 17.550,00 

Após rodada de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa 
participante e considerada vencedora: GERVASIO SCHONHALZ & CIA 

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. Sendo que a empresa GERVASIO 

SCHONHALZ & CIA LTDA, foi inabilitada tendo em vista o não 
cumprimento ao disposto no item 9 (da habilitação) alínea h`` pertinente a 
apresentação do atestado de aprovação técnica do objeto conforme disposto no 
Item 3.3. No curso do Presente procedimento licitatório foi manifestado 
interesse em apresentar recurso quanto a resultado conforme determina o item 
13 (dos recursos administrativos). Sendo assim fica convocado o segundo 
colocado:  
ELIZANDRA MACIOROSKI 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Banco de madeira com encosto e 
com travessa embaixo para 
reforço, entre os pés (no modelo 
de lápis de cor), nas medidas 
abaixo citadas: 
Comprimento:1,40m Largura: 
0,41m Altura do encosto 
(parede): 0,40m Altura total do 
banco: 0,77m 4 lápis para o 
assento 4 lápis para o encosto 
(parede) Medidas do lápis: 
Comprimento do lápis: 1,40m 

MÓVEIS 
CACIQUE 

UN 30 185,00 2.550,00 
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Largura: 0,07m Espessura:0,03m 
Pintado com tinta à óleo, nas 
cores: Vermelho, amarelo, verde, 
azul; restante do banco em 
branco (pés, travessa).  

1 2 Banco de madeira com encosto e 
com travessa embaixo para 
reforço (no modelo de lápis de 
cor), nas medidas abaixo citadas: 
Comprimento:2,00m Largura: 
0,41m Altura do encosto 
(parede): 0,40m Altura total do 
banco: 0,77m 4 lápis para o 
assento 4 lápis para o encosto 
(parede) Medidas do lápis: 
Comprimento do lápis: 2,00m 
Largura: 0,07m Espessura:0,03m 
Pintado com tinta à óleo, nas 
cores: Vermelho, amarelo, verde, 
azul; restante do banco em 
branco(pés, travessa).  

MÓVEIS 
CACIQUE 

UN 30 410,00 12.300,00 

TOTAL 14.850,00 

Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pela 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante das licitantes. 
 
 

CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056-719-43 

 

 CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

 PAULO ROGERIO DE 
OLIVEIRA 

Membro 
748.481.519-53 

 
 
 
 

LOVANE HIERT 
SCHONHALZ  

Gervasio Schonhalz & Cia 
Ltda. 

 
 
 

PAULO CLOVIS NUNES 
Elizandra Macioroski 

 
 

 HELCIO VANDERLEI 
GAMLA 

Brinqbel Ind. E Com. de 
Brinquedos Ltda. 

 CLOVIS BOFF 
C.B. Comércio de Livros 

Brinquedos Boff Ltda. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


