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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 
Aos nove 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 023/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de material de para 
atividades educativas em saúde, prevenção de patologias de ordem 
epidêmica, conscientização a respeito das campanhas de vacinação destinados 
à Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, tendo como valor máximo 
a importância de R$ 24.123,05 (vinte e quatro mil, cento e vinte e três reais e 
cinco centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes 
das empresas: ELIAS RAFAEL FRITZEN SR. ELIAS RAFAEL FRITZEN E 
TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO LTDA SRA. 
MARIA APARECIDA SANTOS DRAGER. 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, 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: 
ELIAS RAFAEL FRITZEN  

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
unitário 

 

Preço 
total 

1 1 Estojo para carteira de 
vacinação com impressão 
digital confeccionada  em 
pvc cristal e lona, com 
impressão digital de alta 
resolução, com uma 
abertura superior em zíper 
nº 6 e acabamento em viés 
nas dimensões 27x20 cm.  

OBJETIVA UN 300 9,14 2.742,00 

1 2 Kit de fantasias – ZÉ 
GOTINHA/MARIA 
GOTINHA. Fantasia de 

OBJETIVA UN 01 2.285,00 2.285,00 
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pele sintética com cabeça 
estruturada em entretela 
com formato arredondado 
tronco cônico, macacão 
confeccionado em pele 
sintética com zíper nas 
costas. Plaqueta de 
poliestireno em forma de 
coração com identificação 
da Prefeitura ou 
instituição. Fantasia com 
pele sintética com cabeça 
arredondada formato 
tronco cônico com laço e 
olhos com traçados 
femininos, macacão 
confeccionado em pele 
sintética com zíper nas 
costas. Boneco bebê em 
polipropileno, kit idoso 
contendo sacola de pvc 
maleável com acessórios 
complementares para 
utilização nas Vacina do 
idoso com 2 óculos de 
plástico9 de 1cm de 
diâmetro, 1 cachecol, 1 
lenço, 1 bigode postiço, 1 
franja com lenço. CD-ROM 
com temas Vacinação 
Infantil, CR-ROM com 
tema Vacinação Idoso. 
Mascaras em papel tríplex 
com elástico de Zé Gotinha 
e sacola para transporte.   

TOTAL 5.027,00 

TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
unitário 

 

Preço 
total 

1 3 Fantasia MOSQUITO DA 
DENGUE, em pele 
sintética na cor preta, 
cabeça estruturada em 
entretela com formato 
arredondado e diâmetro 
aproximado de 34 cm, 
antenas que medem 
aproximadamente 18cm 
cada e tromba de 
aproximadamente 68cm, 
olhos são composto por 
esfera de 16cm de 

Ze gotinha UN 01 1.120,00 1.120,00 



3 

 

diâmetro em cor atrativa e 
pupila na cor preta. 
Macacão é confeccionado 
em pele sintéticas em cor 
preta com zíper localizado 
nas costas e duas asas em 
cor prata metálico 
medindo 38cm cada. 
Macacão possui listras que 
caracterizam o mosquito 
AEDES AEGYPTI mais 
conhecido como mosquito 
da dengue, acompanha 
CD-ROM com músicas 
para animar a campanha.  

1 4 Jogo EDUCATIVO A 
CASA DA DENGUE, 
telhado com divisória 
(075x0,80m), 4 dobradiças, 
calha fixada (0,75m), casa 
composta por 2 partes em 
L com 2 dobradiças 
(1x1m), caixa de água em 2 
partes em L com uma 
dobradiça (0,40x0,20m), 
tampa de caixa de agua 
(0,21x0,21m), cano em U, 
torneira, casa do cachorro 
composta por 1 telhado 
com 2 dobradiças 
(0,45x0,73m), 2 partes em L 
com 2 dobradiças com 
detalhes que imitam cacos 
de vidro que compõem o 
muro (0,60x0,30m), pote de 
comida de cachorro, 
imagem de piscina 
(0,75x1m) pneu, tampinhas 
de garrafa pet, placas 
personalizadas com as 
respostas do jogo da casa 
da dengue (0,60x0,80m).  

Ze gotinha UN 01 3.200,00 3.200,00 

1 5 QUADRO 
EPIDEMIOLÓGICO DO 
MUNICÍPIO, painel 
imantado medindo 
50x80cm acompanha 52 
peças metálicas para 
marcação, acompanha 
maleta para carregar as 
peças metálicas.  

Ze gotinha UN 08 450,00 3.600,00 

1 6 ALBUM SERIADO 
CONVERSANDO COM A 
LEISHMANIOSE, 06 

dexpress UN 08 570,00 4.560,00 
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laminas com informações 
didáticas atraentes a 
atualizadas sobre a 
doença, as laminas 
impressas são de pvc, 
lavável, resistente a agua e 
de longa durabilidade, 
cada lamina mede 
60x50cm, são ajustadas em 
expositor metálico branco 
desmontável, medindo 
1,80x0,60m, acompanha 
placa rígida (50x50cm) 
com nome, logotipo da 
instituição multicolorida e 
mensagem personalizada, 
todo o conjunto vem 
acompanhado de uma 
bolsa de curvin para 
facilitar o transporte.  

1 7 CARTÃO PROVA DO 
LAÇO, cartão para 
realização da prova do 
laço em pvc,  
confeccionado em pvc 
medindo, 2,5x2,50cm com 
3mm de espessura.  

Ze gotinha UN 08 11,50 92,00 

1 8 MINI ÁLBUM SERIADO – 
CONVERSANDO SOBRE 
DENGUE, 6 laminas de 
pvc coloridas medindo 
39x50 cm cada 01 expositor 
metálico branco medindo 
40x60cm.  

dexpress UN 08 200,00 1.600,00 

1 9 MINI ÁLBUM SERIADO – 
CONVERSANDO SOBRE 
TUBERCULOSE, contendo 
6 laminas com informações 
didáticas atraentes e 
atualizados sobre a 
doença, as laminas 
empresas são de pvc, 
lavável, resistente a agua e 
de longa durabilidade, 
cada lamina mede 
60x50cm, são ajustadas em 
expositor metálico branco, 
desmontável medindo 
1,80x0,60m, acompanha 
placa rígida (50x50cm) 
com nome, logotipo da 
instituição multicolorida e 
mensagem personalizada, 
todo o conjunto vem 

dexpress UN 08 570,00 4.560,00 
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acompanhado de uma 
bolsa curvin para facilitar 
o transporte  

TOTAL 18.732,00 

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: ELIAS RAFAEL FRITZEN 
SR. E TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO MÉDICO 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. 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 TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE, ODONTO 

MÉDICO LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 11.088.993/0001-
11, situada na Rua Almirante Barroso, nº 78, Bairro São Francisco,  Município 
de Curitiba, Estado do Paraná e 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, classificadas em 1º 
lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, pertinente a 
contratação de empresa especializada visando a aquisição de material de para 
atividades educativas em saúde, prevenção de patologias de ordem 
epidêmica, conscientização a respeito das campanhas de vacinação destinados 
à Secretaria de Saúde 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 encerrada 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 

MARIA APARECIDA 
SANTOS DRAGER 

Tata Com. de Equip. para 
Saúde, Odonto Médico Ltda. 

 ELIAS RAFAEL FRITZEN 
Elias Rafael Fritzen 

 

    

 


