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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2017 

 

OBJETO: 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, conforme abaixo segue: 

ELIAS RAFAEL FRITZEN  

Classificação Lote Item Objeto Valor do item 

1 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.  

7.770,00 

1 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.  

5.386,50 

2 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.  

2.926,00 

2 1 4 Bola de tênis de mesa com material de resina, 
tipo de bola para treino   

570,00 

2 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.   

641,40 

2 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.  

202,30 

2 1 7 Bomba para encher bolas, com base resistente, 
conta com o recurso double action.  

677,32 

2 1 9 Cone agilidade funcional PVC cone plástico 
flexível 24 cm. Cone de varias cores para 
marcação. Treinamento de circuito, funcional e 
esportes em geral. Tam: 24cm  

808,50 

2 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.  

2.152,50 
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2 1 11 Colchonetes de espuma D18, 95 cm por 55 cm 
por 3 cm, leve, flecível, atóxico e lavável. 
Espuma de poliuretano, densidade 18, 
composição de espuma em PVC e PU.  

3.818,50 

2 1 12 Bambole 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.  

305,90 

2 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.  

407,40 

3 1 8 Apito fox podendo ser ouvido por quilômetros 
com sua performance impecável. (Decibeis: 
115). Material: apito plástico com bico revestido 
de silicone.  

2.095,20 

GILSON GILBERTO LISE 

Classificação Lote Item Objeto Valor do item 

2 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.  

5.390,00 

2 1 8 Apito fox podendo ser ouvido por quilômetros 
com sua performance impecável. (Decibeis: 
115). Material: apito plástico com bico revestido 
de silicone.  

2.040,00 

3 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.  

2.940,00 

3 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.  

7.787,50 

3 1 4 Bola de tênis de mesa com material de resina, 
tipo de bola para treino   

600,00 

3 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 

660,00 
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comprimento, podendo ser esticada até atingir 
1,80 m de comprimento.   

3 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.  

210,00 

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

3.825,50 

JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS ME 

Classificação Lote Item Objeto Valor do item 

1 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.  

2.922,50 

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

564,00 

1 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.   

640,80 

1 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.  

201,60 

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

676,90 

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

2.037,00 

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

805,00 

1 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.  

2.149,00 

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

3.815,00 

1 1 12 Bambole em plástico, dimensões do produto de 301,00 
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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.  

1 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.  

406,00 

2 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.  

7.773,50 

3 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.  

5.418,00 

 
 
 

Planalto-Pr., 29 de novembro de 2017. 
 
 

 
 

 
CARLA F. MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056.719-43 

 
CEZAR AUGUSTO SOARES 

Membro 
066.452.549-03 

 
JEANE MARIA DE SOUZA 

Membro 
675.443.399-04 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

 

  O Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o 

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da 

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de 

Pregão Presencial nº 108/2017, cujo objeto é a 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, em favor das empresas ELIAS 

RAFAEL FRITZEN E JEVERSON IVAN PAESE PITTY SPORTS, e em 

consequência ADJUDICA ratificando os objetos em favor das mesmas para que 

produza seus efeitos legais. 

 

 

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2017 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
INÁCIO JOSE WERLE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PARECER JURÍDICO 

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA Nº 108/2017 

 

  O presente Processo de Licitação nº 108/2017, na modalidade de 

Pregão Presencial, pelo critério menor preço, referente à aquisição de materiais 

esportivos, destinados à secretaria de educação do Município de Planalto - Pr, 

encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, que recebeu 

adequada tramitação e execução, nos termos da Lei nº 8.666/93, LC 123/2006 de 14 

de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após 

efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, ratificando a adjudicação 

dos objetos as respectivas empresas vencedoras do certame. 

 

 

Planalto-Pr., 04 de dezembro de 2017 

 

 

 

PATRIQUE MATTOS DREY 
PROCURADOR JURÍDICO 

OAB/PR Nº 40209 
 
 


