ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2017
Aos nove dias do mês de novembro 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
JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 072/2017, de 10
de outubro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº 096/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem
por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa visando a
aquisição de medalhas e troféus sendo atividades desenvolvidas pela
Secretária de Esportes, deste Município de Planalto, tendo como valor máximo
a importância de R$ 10.981,40 (dez mil, novecentos e oitenta e um reais e
quarenta centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os
representantes das empresas: BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA SRA
BEATRIZ TEREZINHA WERLANG PRZYVARA E ELIAS RAFAEL
FRITZEN SR ELIAS RAFAEL ELIAS FRITZEN. 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 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, onde
constatou-se que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão
fornecedoras as empresas subsequentes:
B M P - RELOJOARIA E ÓTICA LTDA - ME
Lote Item
Objeto
1

Marca

Unid. Quant

Medalha fundida 60mm, com Medasul UN 400,00
resina
adesivo
e
fita
personalizada.
TOTAL
ELIAS RAFAEL FRITZEN
Lote Item
Objeto
Marca Unid. Quant
1

4

1

Troféus de 88 cm de altura, base VITORIA UN
formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com
anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas
bolinhas nas laterais, cone

10,00

Preço
unit.
8,70

Preço
total
3.480,00

3.480,00
Preço
unit.
198,50

Preço
total
1.985,00

1

1

2

3

dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir
das alças. Confeccionado em
polímero,
estatueta
intercambiável.
Troféus de 82 cm de altura, base VITORIA UN
formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com
anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas
bolinhas nas laterais, cone
dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir
das alças. Confeccionado em
polímero,
estatueta
intercambiável.
Troféus de 78 cm de altura, base VITORIA UN
formato triangular, 29 cm de
largura, 04 cm de altura, em
madeira na cor preta, acima
destes três tubos de cor azul com
anéis dourados nas pontas, uma
base fina de madeira com duas
bolinhas nas laterais, cone
dourado, anel azul no meio, taça
azul com alças e tampa de cor
dourada medindo 27 cm á partir
das alças. Confeccionado em
polímero,
estatueta
intercambiável.
TOTAL

10,00

194,50

1.945,00

10,00

189,50

1.895,00

5.825,00

Conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes
obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame
licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras:
BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA E ELIAS RAFAEL FRITZEN, em
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no
Edital para apresentar os envelopes de nº 02 (dois) - contendo os documentos
de Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de
apoio e licitantes participantes, foi constatado que as mesmas 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. A pregoeira em decorrência do
resultado, ADJUDICA os objetos deste procedimento licitatório, em favor das
empresas BMP RELOJOARIA E ÓTICA LTDA., pessoa jurídica, com
inscrição no CNPJ nº 81.745.317/0001-59, com sua sede social na Av. Rio

Grande do Sul, nº 963, Sala, Município de Planalto, Estado do Paraná, ELIAS
RAFAEL FRITZEN, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ nº
20.962.892/0001-19, com sua sede social na Rua Oscar Pommer, nº 78, Centro,
Município de Planalto, Estado do Paraná, classificada em 1º lugar para o
fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de
empresa visando a aquisição de medalhas e troféus sendo atividades
desenvolvidas pela Secretária de Esportes, deste Município de Planalto,
conforme edital de licitação e proposta de preços das licitantes. Pela pregoeira
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 pela
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes.
CARLA FATIMA
MOMBACH STURM
Pregoeira
027.056-719-43

CEZAR AUGUSTO SOARES
Presidente
066.452.549-03

BEATRIZ TEREZINHA
WERLANG PRZYVARA
BMP Relojoaria e Òtica Ltda.

ELIAS RAFAEL FRITZEN
Elias Rafael fritzen.

JEANE MARIA DE SOUZA
Membro
675.443.399-04

