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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA  
 

PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 
 

Ao vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às 
09:00 horas, 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 conforme Portaria nº 072/2017, de 18 de outubro 
de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

108/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a 
seleção de proposta para a contratação de empresa visando aquisição de 
materiais esportivos, destinados à secretaria de educação do Município de 
Planalto - Pr, para diversas práticas educacionais realizados pelos professores 
da rede de ensino municipal e demais necessidades das escolas municipais, 
tendo como valor máximo a importância de R$ 29.129,60 (vinte e nove mil, 
cento e vinte e nove reais e sessenta centavos). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das empresas: ELIAS RAFAEL FRITZEN SR. 
ELIAS RAFAEL FRITZEN, JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS SR. 
ALMIR LOVATTO E GILSON GILBERTO LISE SR. GILSON GILBERTO 
LISE. 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: 
ELIAS RAFAEL FRITZEN  

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 2 Bola oficial de vôlei, 
matizada, com 16 gomos, 
confeccionada com 
microfibra. Bola oficial 
aprovada pela Federação 
Internacional de Voleibol 
(FIVB). Dimensão: 65-67 cm. 
Peso: 260-280 gramas. 
Camara airbility, matizada. 
Microfibra, miolo slip system 
removível e lubrificado.  

PENALTY UN 35,00 222,00 7.770,00 
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1 3 Bola oficial de futsal, 
tamanho mirim (sub-11). 
Termotec, com 8 gomos, 
confeccionada com PU. 
Dimensões: 50-55 cm. Peso: 
300-350 gramas. Camara 
airbility, termotec, PU. Miolo 
slip system removível e 
lubrificado.  

PENALTY UN 35,00 153,90 5.386,50 

TOTAL 13.156,50 

JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS ME 

Lote Item Objeto Marca Unid.  Quant. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Bola de iniciação N. 08, 
matizada, confeccionada em 
borracha. (dim.40-42 cm). 
(Peso: 110-120 gramas). 
Câmara butil, matizada, em 
borracha, miolo slip system 
removível e lubrificado.  

OLIMPIC
ASPORT 

UN 70,00 41,75 2.922,50 

1 4 Bola de tênis de mesa com 
material de resina, tipo de 
bola para treino   

SPEEDO UN 120,00 4,70 564,00 

1 5 Rede para tênis de mesa com 
material de rede em algodão 
o suporte e de aço. Tamanho 
oficial de rede de 15 cm de 
altura por 1.78m de 
comprimento, podendo ser 
esticada até atingir 1,80 m de 
comprimento.  

SPEEDO UN 12,00 53,40 640,80 

1 6 Raquete de tênis de mesa 
confeccionada em madeira 
nobre e borracha de   
precisão. Possui alta 
performance e excelente 
durabilidade. Material em 
madeira, esponja.  

PISTA E 
CAMPO 

UN 14,00 14,40 201,60 

1 7 Bomba para encher bolas, 
com base resistente, conta 
com o recurso double action.  

PENALTY UN 14,00 48,35 676,90 

1 8 Apito fox podendo ser 
ouvido por quilômetros com 
sua performance impecável. 
(Decibeis: 115). Material: 
apito plástico com bico 
revestido de silicone.  

PISTA E 
CAMPO 

UN 30,00 67,90 2.037,00 

1 9 Cone agilidade funcional 
PVC cone plástico flexível 24 
cm. Cone de várias cores para 
marcação. Treinamento de 
circuito, funcional e esportes 
em geral. Tam: 24cm  

PISTA E 
CAMPO 

UN 70,00 11,50 805,00 
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1 10 Cone médio, pode ser 
utilizado em todos os lugares 
onde se faça necessário uma 
sinalização temporária, 
rápida e móvel, tais como: 
rodovias, blitzs, obras, ruas, 
estádios e industrias. 
Composição em PVC, 
dimensões aproximadas de 50 
cm.  

PISTA E 
CAMPO 

UN 70,00 30,70 2.149,00 

1 11 Colchonetes de espuma D18, 
95 cm por 55 cm por 3 cm, 
leve, flexível, atóxico e 
lavável. Espuma de 
poliuretano, densidade 18, 
composição de espuma em 
PVC e PU.  

DUARTE UN 70,00 54,50 3.815,00 

1 12 Bambolê em plástico, 
dimensões do produto de 62 
cm por 60 cm por 2 cm. 
Dimensões do produto com a 
embalagem, 62 cm por 62 cm 
por 4 cm. Peso mínimo do 
produto: 95 gramas. Material 
em plástico.  

PISTA E 
CAMPO 

UN 70,00 4,30 301,00 

1 13 Mini cones chapéu chinês, 
ideal para qualquer tipo de 
modalidade que exija 
demarcação, e usado 
principalmente em treinos de 
agilidade e explosão. Suas 
cores são fortes, facilitando a 
visualização no treino, sendo, 
portanto, em excelente 
acessório para aprimorar o 
treino. Material em PVC. 
Dimensões aproximadas do 
produto em 5.1 cm por 4.7 cm 
por 19 cm.  

PISTA E 
CAMPO 

UN 70,00 5,80 406,00 

TOTAL 14.518,80 

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. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as 
empresas participantes e consideradas vencedoras: ELIAS RAFAEL FRITZEN 

E JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS, 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 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 
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quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte dos 
licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do resultado e dos lances 
verbais final efetuados pelas empresas, ADJUDICA os objetos deste 
procedimento licitatório, em favor das empresas 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, JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ nº 25.371.647/0001-50, com sua sede social na Rua Jose 
Silva, nº 550, Lote 07, Industrial, Município de Itapejara D’ Oeste, Estado do 
Paraná classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua 
totalidade, pertinente a aquisição de materiais esportivos, destinados à 
secretaria de educação do Município de Planalto - Pr, conforme edital de 
licitação e propostas 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 encerrada 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 

 JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

 
 

ELIAS RAFAEL FRITZEN 
Elias Rafael Fritzen. 

 GILSON GILBERTO LISE 
Gilson Gilberto Lise. 

 ALMIR LOVATTO 
Jeverson Ivan Paese Pitty 

Sports. 

 
 
 


