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

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018 

 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 09:00hs, na sala 
de licitações 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 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, 
para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

021/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a 
seleção de proposta visando a aquisição de KIT DE BEBÊ COM ITENS DE 
HIGIENE, para distribuição gratuita as gestantes do projeto GERANDO VIDA 
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de 
Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 34.644,00 (trinta e 
quatro mil e seiscentos e quarenta e quatro reais). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das empresas: GISELE GONÇALVES 
EMIDIO SRA. GISELE GONÇALVES EMIDIO, ELETROMAQUINAS 
ASTEC LTDA SR. DEIVID GUSTAVO HELLSTRON, ELIAS RAFAEL 
FRITEZEN SR. ELIAS RAFAEL FRITZEN, GILSON GILBERTO LISE SR. 
GILSON GILBERTO LISE E CLAUDINA COMIRAN SRA. VIVIANI 
CARLA DALFOVO, sendo que a empresa JOSLEI MARISTELA 

HARTMANN não foi credenciada por apresentar documentação em 
desacordo com o estabelecido no edital quanto ao número do certame a ser 
realizado. 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. Foi constatado que no edital, item 9 da 
habilitação alínea h’ atestado de comprovação técnica do objeto conforme 
disposto no item 3.3 houve um erro formal e em comum acordo com todos os 
presentes ficou decidido que o mesmo não seria passível de desclassificação. 
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. Procedendo-se o 
restante dos lances, onde  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: 
CLAUDINA COMIRAN 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
unitário 

 

Preço 
total 
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1 5 Óleo baby, puro hidrata 
amacia a pele 200ml.   

DAVENE UN 50 25,00 1.250,00 

1 7 Creme preventivo de 
assaduras com 135gr, 
princípios ativos 
retinol+colecaciferol+óxedos 
de zinco.  

HIPOGL
OSS 

UN 50 28,95 1.447,50 

TOTAL 2.697,50 

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
unitário 

 

Preço 
total 

1 1 Fralda descartável com 
cobertura suave, gel 
absorvente que absorve 
solidifica o fluxo 
rapidamente, barreira 
protetora contra vazamento e 
abas ajustáveis, todos os 
tamanhos.  

DESCAR
PACK 

PCTE 250 12,80 3.200,00 

1 3 Sabonete baby, que não cause 
irritação e ardência, testado e 
aprovado  
dermatologicamente 90gr.  

123BABY UN 100 2,70 270,00 

1 4 Lenços umedecidos que 
ajudam prevenir assaduras, 
com picotes pata fácil uso, 
testado e aprovado 
dermatologicamente sem 
álcool etílico com 75 unidades  

ANJINH
O 

UN 250 5,85 1.462,50 

1 6 Cotonetes de algodão com 
pontas grossas com 75 und.   

BELACO
TTON 

UN 50 2,15 107,50 

1 8 Toalha de banho com capuz, 
tamanho 65x80cm, 
composição 100% algodão,  
gramatura 360mg/m2 com 
ótima absorção e conforto.  

MINASR
EY 

UN 100 13,80 1.380,00 

TOTAL 6.420,00 

ELIAS RAFAEL FRITZEN  

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
unitário 

 

Preço 
total 

1 2 Shampoo baby, todos os tipos 
de cabelos, não cause 
ardência e  e irritação testado 
e aprovado 
dermatologicamente 200ml.  

BEBE 
VIDA 

UN 50 10,15 507,50 

1 10 Kit baby recém-nascido com 
10 peças termômetro, conta 
gotas, pente, escova de 
cabelo, escova dental 
gengivas de silicone, tesoura, 

OBJETIV
A(INCO

TEN 
RICCA,R
ICCA,LO

UN 50 268,40 13.420,00 
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cortador de unha, lixa de 
unha, aspirador nasal e pinça. 

LLY,FOR 
BABY,FO

R 
BABY,FO

R 
BABY,LO
LLY,LOL
LY,MER

HEJ 

TOTAL 13.927,50 

GISELE GONÇALVES EMIDIO 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
unitário 

 

Preço 
total 

1 9 Jogo de lençol e fronha em 
malha penteada 100% 
algodão, 1 lençol superior 
90cmx160m, 1 lençol de 
elástico 90cmx140m 1 fronha 
30cmx40cm cor branca.  

INCOMF
RAL 

UN 50 21,90 1.095,00 

TOTAL 1.095,00 

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. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado às 
empresas participantes e consideradas vencedoras: GISELE GONÇALVES 
EMIDIO SRA. GISELE GONÇALVES EMIDIO, ELETROMAQUINAS 
ASTEC LTDA SR. DEIVID GUSTAVO HELLSTRON, ELIAS RAFAEL 
FRITZEN SR. ELIAS RAFAEL FRITZEN E CLAUDINA COMIRAN SRA. 
VIVIANI CARLA DALFOVO, 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 pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi 
constatado que as seguintes 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 das licitantes participantes. A pregoeira em decorrência do 
resultado e dos lances verbais final efetuado pelas empresas, ADJUDICA os 
objetos deste procedimento licitatório, em favor das empresas GISELE 

GONÇALVES EMIDIO, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 
13.083.131/0001-21, situada na Av. Independência, nº 368, Rocio,  Município 
de Cananéia, Estado de São Paulo, ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA, 
pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 02.995.568/0001-15, situada na Rua 
Castro Alves, nº 121, sala 01, Centro, Município de Dois Vizinhos, Estado do 
Paraná, ELIAS RAFAEL FRITZEN, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 
20.962.892/0001-19, situada na Rua Oscar Pommer, nº 78, Centro,  Município 
de Planalto, Estado do Paraná, CLAUDINA COMIRAN, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ Nº 17.281.091/0003-45, situada na Rua Belém, nº 2574, 
Centro,  Município de Realeza, classificadas em 1º lugar para o fornecimento 
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dos objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de empresa 
especializada visando a aquisição de KIT DE BEBÊ COM ITENS DE HIGIENE, 
para distribuição gratuita as gestantes do projeto GERANDO VIDA 
desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social deste Município de Planalto 
conforme edital de licitação e proposta de preço 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 das 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 

DEIVID GUSTAVO 
HELLSTRON 

Eletromaquinas Astec Ltda. 

 
 
 
 
 
 
 

 ELIAS RAFAEL FRITZEN 
Elias Rafael Fritzen 

 

GILSON GILBERTO LISE 
Gilson Gilberto Lise 

 
 
 

 CLAUDINA COMIRAN 
Viviani Carla Dalfovo 

 

 
 
 
 

    

    

 


