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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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 001/2018, de 03 de janeiro de 2018, 
para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 

035/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a 
seleção de proposta visando a contratação de empresa visando a aquisição de 
equipamentos/material permanente para as unidades de Atenção Primária, 
destinado a Secretaria de Saúde deste Município de Planalto, tendo como 
valor máximo a importância de R$ 40.396,52 (quarenta mil, trezentos e noventa 
e seis reais e cinquenta e dois centavos). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das empresas: CLAUDINA COMIRAN SRA. 
VIVIANI CARLA DALFOVO, CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS 
E EQUIPAMENTOS LTDA. SR. AVELINO ANDRETTA SANTOLIN, 
ALVES E SARTOR LTDA SR. RONEI PIMENTA, AMARILDO BASEGGIO 
& CIA LTDA SR. DAISON ANDRE DE MARCH, E PAULINÉIA 
LOTTERMANN. SR. ROGES RENAN MULLER. 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, 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: 
ALVES E SARTOR LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço 
unit 

Preço 
 total 

1 8 Lanterna Clinica para Exame. 
Lâmpada de halogênio, 
iluminação mais clara para 
destacar a cor real do tecido, 
construída em estrutura 
metálica, alimentada por duas 
pilhas AAA (palito), protetor 
para lâmpada e ajuste de foco, 
botão liga/desliga. Medida: 14 
cm de comprimento  

MD UN 10,00 24,95 249,50 

1 12 Balde cilíndrica porta detritos, 
c/ pedal, capacidade aprox. 10 

PURIM
AX 

UN 15,00 90,00 1.350,00 



litros otalmente construído em 
aço inoxidável, tampa acionada 
por pedal. Capacidade 
aproximada de 10 litros. 
Garantia mínima de 01 (um) 
ano.  

1 16 Conjunto portátil para 
oxigenoterapia. Cilindro 
metálico para 
acondicionamento de oxigênio 
medicinal, com capacidade 
hidráulica  de 7 litros e 1,0 m³, 
tipo G. Dotado de válvula de 
segurança para enchimento e 
abertura, conexão padrão 
standard; Deve ser fornecido 
regulador de pressão adaptado 
a manômetro de carga e 
regulagem de pressão, além de 
fluxômetro, com régua 
graduada e acionamento por 
válvula Montado em suporte 
próprio, que permita 
transporte e adequada fixação 
ao solo e estabilização durante 
o transporte.  

PROTE
C/IFB 

UN 2,00 998,00 1.996,00 

1 17 Esfigmomanômetro para 
adulto. Manômetro aneróide - 
montado em armação  de 
material plástico, envolta por 
amortecedor emborrachado 
para maior resistência a 
quedas. Deverá ser resistente a 
desregulagem freqüente, com 
graduação de 00 a 300 mm Hg. 
Possibilitar giro de 360º  sobre 
seu eixo para facilitar 
visualização. Braçadeira - 
confeccionada em nylon 
siliconizado, de 1ª qualidade, 
antialérgico, resistente, 
extremidade flexível, 
impermeável. Fecho com 
velcro resistente. Deverá conter 
a marca do fabricante, 
indicação do tamanho da 
circunferência do braço, com o 
comprimento total de 54 
centímetros, largura de 14,5 
centímetros, indicado para 
verificação adequada da 
pressão arterial em adultos e 
conter indicação do ponto 
correto de posicionamento 

WELC
HALLY

N 

UN 7,00 548,00 3.836,00 



sobre a artéria. Válvula - peça 
em metal leve, de mecanismos 
nas operações de retenção e 
esvaziamento do ar 
comprimido. Manguito: adulto, 
ambidestro, antialérgico, livre 
de látex; Bolsa e pêra - 
confeccionadas em borracha 
especial de comprovada 
vedação e resistência, livre de 
látex; Deverá possuir 
identificação da marca e 
fabricante do produto na 
braçadeira e no manômetro. 
Embalagem - deverá ser 
embalado individualmente em 
bolsa plástica, courvim ou 
outro material resistente. 
Garantia mínima de calibração 
de 05 anos, comprovada 
através de carta do fornecedor. 
Os aparelhos quando 
entregues deverão vir 
acompanhados do laudo 
técnico do IPEM certificando 
sua aferição individualmente, e 
registro no MS/ANVISA, 
Comprovar assistência técnica 
no Estado do Paraná. 
Apresentar Catálogo e Manual 
em português.  

TOTAL 7.431,50 

AMARILDO BASEGGIO CIA LTDA - DISPROBEL 

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço 
unit 

Preço 
 total 

1 6 Autoclave Horizontal De Mesa: 
Capacidade para 42 litros. 
Capacidade: 42 litros Controle 
totalmente Automático que 
deve ser realizado através de 
microcontrolador Seleção de 
Temperatura: 120 a 134°C 
Ciclo: até 60 minutos. Tempo 
de secagem: até 45 minutos. 
Precisão e tempo de resistência: 
tipo PT 100. Sistema Hidráulico 
e Bomba de Vácuo: com filtro 
de bronze, elementos filtrantes 
em aço inoxidável. Válvula 
solenóide: em latão forjado tipo 
diafragma. Válvula de 
Segurança: construída em 
latão. Câmara: deve ser em laço 
inoxidável, com garantia de 03 

STERM
AX 

UN 1,00 4.960,00 4.960,00 



anos de garantia revestida 
externamente com material 
isolante ao calor que além de 
otimizar o seu consumo  de 
energia deve conservar a 
temperatura do ambiente. O 
adicionamento da água na 
câmara interna da autoclave 
deverá ser automático, assim 
como o ciclo deverá ser 
automático. Bandeja: 
confeccionada em aço 
inoxidável, totalmente 
perfurada, para permitir uma 
boa circulação de vapor. 
Tampa/porta:  em aço 
inoxidável, laminado, com 
garantia de 03(três anos), com 
anel de vedação em borracha 
de silicone resistente a altas 
temperaturas. Sistema de 
fechamento da Porta 
Dispositivo que impeça o 
funcionamento do 
equipamento com a porta 
aberta. Deve ser construída de 
forma robusta e dotada 
internamente com um 
rolamento de encosto que 
proporcione maior segurança e 
suavidade no manuseio. 
Cabos: devem ser de baquelite 
(isolamento ao calor). 
Resistência: deve ser níquel-
cromo, blindada em cabo de 
aço inoxidável Gabinete: deve 
ser em chapa de aço inoxidável 
reforçado, com tratamento 
anticorrosivo e pintura 
eletrostática, externa e interna. 
Deve apresentar abertura para 
ventilação tipo veneziana. 
Deve possuir chave on/off, 
manômetro display e teclas de 
controle. Sistema  Eletrônico de 
Segurança: Deve desligar 
automaticamente caso a 
temperatura exceda em 3°C a 
temperatura programada. 
Sistema Mecânico e Elétrico de 
Segurança: Deve possuir 
válvula de alívio, fusível de 
proteção, termostato de 
segurança para evitar a queima 
das resistências e dos materiais 



em caso de falta de água. 
Construída com base nas 
Normas ASME e  ABNT, 
atender a Norma NR 13. 
Dimensões Externas máximas: 
44x56x78cm. Dimensões  
Internas Mínimas: 30x60: cm. 
Quantidade Mínima de 
Bandejas: 02. Potências 
mínimas: 2400 w . Voltagem: 
110/220 v. Garantia mínima de 
18 meses para peças e serviços.  

1 9 Aparelho para inalação- uso 
individual. Aparelho que 
permita a inalação em 
qualquer posição - em pé, 
deitado ou em movimento- 
sem risco de derramar o 
medicamento. Silencioso, para 
utilização individual na 
administração de soro 
fisiológico ou medicamentos 
por inalação. Deve dispor de 
controle de intensidade de 
névoa tipo deslizante e vir 
acompanhado de: 01 corpo 
inalador - gerador de ultra-som 
c/ transdutor incorporado; 01 
jg c/ 15 copos; 01 tubo 
corrugado flexível e conectores 
105 cm comp. aprox.; 02 
máscaras; tampa do 
reservatório; boquilha p/ 
inalação oral; manual de 
instruções.  Controle de 
Intensidade de Névoa - 
Potêncionamento deslizante. 
Dimensões aproximadas - 
10x14x21cm. Peso máx. 1350g. 
Consumo Max 17 w. Dados 
Técnicos - 110/220 v c/ chave 
seletora. Apresentar Registro 
no MS, assistência técnica local 
comprovada, Manual e 
Catálogo em português, 
garantia mínima de 12 meses.  

DARU UN 12,00 175,00 2.100,00 

1 13 Mesa de exame ginecológico. 
(Cama para exame 
ginecológica tipo divã).  
Estrutura em madeira com 
espessura mínima de 15 mm, 
MDF de fabricante certificado, 
revestido em laminado 
decorativo, na cor bege. Deverá 

BIO 
MN 

UN 1,00 2.150,00 2.150,00 



possuir duas (2) gavetas e uma 
(1) porta em cada lado, uma (1) 
porta central com uma 
prateleira interna. Os 
puxadores deverão ser metal e 
cromados. O revestimento 
interno do móvel deverá ser do 
mesmo material da parte 
externa. As gavetas deverão ser 
deslizantes, através de 
corrediças telescópicas. As 
dobradiças deverão ser 35 mm. 
O leito deverá ser estofado, 
revestido em courvim marrom, 
sendo as partes anterior e 
posterior do leito ajustável 
através de cremalheiras duplas, 
unidas entre si, fabricadas em 
aço inoxidável, com no mínimo 
quatro (4) posições. O móvel 
deverá vir acompanhado de 
um par de perneiras 
anatômicas, em poliuretano 
injetado, que permitam ajuste 
de altura e com mobilidade 
antero-posterior. A fixação 
desta haste deverá ser feita 
através de uma estrutura com 
no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá 
possuir gaveta para 
escoamento de líquidos, em 
aço inox e puxador em inox. A 
gaveta deverá possuir o 
mesmo tamanho da abertura 
feito no móvel para a mesma, 
não podendo ficar espaço para 
acúmulo de sujeiras. A gaveta 
fechada não poderá ficar mais 
do que 2 cm internamente ao 
móvel. Dimensões do móvel 
(variação permitida 5%): 
Comprimento 1,85m; largura 
0,64m; altura 0,76m. 
Dimensões do estofamento 
(variação permitida 5%): 
Comprimento 1,85m; largura 
0,64m; altura na cabeceira 
0,15m e nos pés e parte central 
0,10m. O revestimento estofado 
deverá apresentar espuma com 
densidade 28, revestida em 
courvim soft 8 marrom. A 
marca do fabricante deverá vir 
gravada na maca ou em 
plaqueta metálica fixada de 



forma resistente na cama. 
Garantia de 1(um) ano.  
Fabricado de acordo com 
Padrões Internacionais de 
Qualidade, Normas da ABNT.  

1 15 Balança Eletrônica Pediátrica 
15 Kg. Balança digital de 
medição exclusiva para 
crianças até 2 anos de idade. 
Capacidade de pesagem de, no 
mínimo, 15 Kg. Graduação 
(precisão) de pesagem de, no 
máximo, 10 g. Mostrador 
(display) digital com 
indicadores de peso com no 
mínimo 5 dígitos. Função de 
tecla Tara (zero) no painel 
frontal. Construída em 
material resistente e de fácil 
limpeza. Bandeja no formato 
de concha anatômica e 
fabricada em material 
resistente, de metal, acrílico, 
plástico ABS, polipropileno, 
etc. Pés reguláveis, revestidos 
de material antiderrapante 
(borracha sintética, silicone, 
etc.) Chave seletora de tensão 
de 110/220 V. Aferida e 
certificada pelo 
IPEM/INMETRO. Garantia 
mínima de 01 (um) ano. 
Acompanha manual de 
instrução de uso em idioma 
português. Assistência Técnica 
do equipamento deverá ser no 
Estado do Paraná, se não  
houver,  a  empresa  vencedora  
deverá  comprometer-se  a  
realizar gratuitamente  o  
translado  dos  equipamentos  
até  o  local da  Assistência 
Técnica.    

WELM
Y 

UN 1,00 598,00 598,00 

TOTAL 9.808,00 

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EUIPAMENTOS LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço 
unit 

Preço 
 total 

1 3 Armário 02 portas. Corpo 
(laterais, base, prateleiras e 
fundos) confeccionado em 
madeira aglomerada 18 mm de 
espessura, revestimento dupla 
face em laminado melamínico 
de baixa pressão, bordas 

TR2550
0, 

LUNAS
A 

UN 5,00 443,00 2.215,00 



laterais com fita de PVC. 
Superfícies lisas e de fácil 
limpeza e desinfecção. Tampo 
superior confeccionado em 
madeira aglomerada de alta 
densidade com 25 mm de 
espessura, sistema 
postforming, bordas frontais 
180º, bordas laterais em fita de 
PVC, revestimento 
melamínico. Fechadura frontal, 
tipo cilíndrico, dobradiças 
metálicas com abertura de 270º. 
Puxadores confeccionados em 
alumínio (acabamento fosco). 
03 prateleiras internas, 
confeccionadas em madeira 
aglomerada 15 ou 18 mm, com 
revestimento melamínico e 
diversas regulagens de altura e 
dispositivo para fixação em aço 
trefilado. COR: branca 
medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – 
podendo ter variação de +/- 
10%. Garantia de fabricação de 
no mínimo 12 meses.  

1 4 Armário de aço com 8 portas 
com cadeado. Armário Duplo 
com 08 (oito) portas, 
confeccionado em chapa de aço 
de baixo teor de carbono, com 
acabamento pelo sistema de 
tratamento químico da chapa 
(anti-ferruginoso e fosfatizante) 
e pintura através de sistema 
eletrostático a pó, com camada 
mínima de tinta de 70 micras. 
Contendo: 02 (duas) laterais e 
uma divisória vertical central 
em chapa de aço nº 24 
(0,60mm). 01 (um) fundo e 02 
(dois) meio-tampos (superior e 
inferior) confeccionados em 
chapa de aço nº 24 (0,60mm), 
reforço interno (esquadro) 
confeccionado em chapa de aço 
nº 18 (1,2mm) fixando as 
laterais. 1 (um) acabamento 
frontal composto de dois 
fechamentos, 01 (um) superior 
e 01 (um) inferior, em chapa nº 
24 (0,60mm) soldado a um 
acabamento da divisória 
central em chapa nº 20 

P8P, 
LUNAS

A 

UN 1,00 556,00 556,00 



(0,9mm). A base deverá ser 
confeccionada em chapa de aço 
nº 18 (1,2mm) e possuir quatro 
pés reguláveis (sapatas) para 
correção de pequenos 
desníveis. O armário deverá 
conter 08 (oito) 
compartimentos com porta, 
sendo que a porta deverá 
conter 02 (duas) dobradiças 
internas. Área de entrada de 
cada porta de no mínimo 39,5 x 
24 cm, e área interna 41x30x42, 
5 cm. Montagem através de 
rebites. Dimensões: Altura: 1,85 
metros, Largura: 60 cm, 
Profundidade: 45 cm.  

1 11 Mesa de Trabalho - FORMATO 
EM "L” (medida - 1,20 x 1,20). 
Tampo confeccionado em 
madeira aglomerada de alta 
resistência e 25 mm de 
espessura, revestimento com 
sistema postforming 180º. 
Painel frontal confeccionado 
em madeira aglomerada de 15 
mm de espessura, revestimento 
laminado melamínico de alta 
resistência, dupla face, baixa 
pressão. Coluna central em 
chapa metálica, base inferior 
em tubo oblongo e acabamento 
em ponteira de PVC, sapatas 
niveladoras injetadas em nylon 
e base superior em chapa de 
aço com tratamento 
antiferruginoso e acabamento 
arredondado em pintura epóxi-
pó da cor da mesa, Superfícies 
lisas, duradoras e de fácil 
limpeza e desinfecção. COR: 
argila. Calhas para passagem 
de fios medindo 1,20 X 1,20 de 
altura X 0,74cm - podendo ter 
variação de +/- 10%. Garantia 
de 1 (um) ano.  

2490, 
REALM

E 

UN 2,00 378,00 756,00 

TOTAL 3.527,00 

CLAUDINA COMIRAN 

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço 
unit 

Preço 
 total 

1 1 Balcão 02 portas. Balcão 
confeccionado em madeira 
aglomerada 18 mm de  
espessura, revestimento dupla 

SALMA
R 

UN 8,00 249,00 1.992,00 



face em laminado melamínico 
de baixa pressão, bordas 
laterais com fita de PVC. 
Superfícies lisas, duradoras e 
de fácil limpeza e desinfecção. 
Tampo superior confeccionado 
em madeira aglomerada de 
alta densidade com 25 mm de 
espessura, sistema 
postforming, bordas frontais 
180º, bordas laterais em fita de 
PVC, revestimento 
melamínico. Fechadura frontal, 
tipo cilíndrico, dobradiças 
metálicas com abertura de 270º. 
Puxadores metálicos 
(cromados). 01 prateleira 
interna,  confeccionada em 
madeira aglomerada entre 15 e 
18 mm, com revestimento 
melamínico e diversas 
regulagens de altura e 
dispositivo para fixação em aço 
trefilado. COR: branca 
medindo 95 de largura X 74 de 
altura X 50 de profundidade – 
podendo ter variação de +/- 
10%. Garantia mínima de 01 
(um) ano.  

1 10 Fogão a gás, 04 queimadores. 
Acendimento automático de 
mesa e forno,  mesa sobreposta 
ao painel, forno  autolimpante, 
porta do forno com visor, 
prateleiras do forno deslizantes 
com 03 níveis de regulagem, 
puxador do forno em alumínio, 
luz no forno, forno com 5 
níveis de temperatura, tampa 
de vidro temperado, quatro 
queimadores (sendo um 
“familia”) isolamento térmico, 
válvula de segurança no forno, 
proteção térmica traseira. 
Voltagem de 110/220 v Bivolt – 
selecionável e ou automático. 
Totalmente adaptado ás 
normas do INMETRO, garantia 
de 12 meses. COR: Branca.  

MUELL
ER 

UN 2,00 585,00 1.170,00 

1 14 Purificador de Água. Com 
filtro refrigerado, elétrico, 
ligado direto ao ponto de água, 
serpentina de cobre externa, 
sem contato com a água, 

ELECT
ROLUX 

UN 3,00 449,00 1.347,00 



depósito de água de fácil 
assepsia, com termostato de 
fácil acesso. Refil com tripla 
filtragem que elimine odores e 
sabores de cloro, barro, 
ferrugem e sedimentos, com 
saída de água na temperatura 
natural e na temperatura 
gelada Dimensões 
aproximadas: 312 mm x 410 
mm. Cor Branca. Garantia de 
12 meses.  

TOTAL 4.509,00 

PAULINEIA LOTTERMANN REIS 

Lote Item Objeto Marca Unid Quant Preço 
unit 

Preço 
 total 

1 2 Armário vitrine, com 1 porta e 
3 prateleiras em vidro: uso 
hospitalar. Armário com 01 
porta e 03 prateleiras em vidro. 
Fundo e Teto em chapa de aço 
esmaltado, na cor branca. 
Tratamento anti corrosão. 
Porta com fechadura cilíndrica. 
Pés protegidos por ponteiras 
plásticas. Portas e laterais em 
vidro com espessura mínima 
de 4 mm. Dimensões 
aproximadas de 1,50m de 
altura X 0,50m de largura X 
0,40m de profundidade.  

REIFLE
X 

UN 3,00 550,00 1.650,00 

1 5 Cadeira giratória executiva 
c/braços, tamanho médio. 
CADEIRA GIRATÓRIA 
EXECUTIVA COM BRAÇOS, 
tamanho médio, assento e 
encosto em compensado multi-
laminado de 12 mm, com 
espuma injetada 
anatomicamente em densidade 
média (50 a 60 Kg/m3), com 45 
a 50 mm de espessura. 
Revestimento do assento e 
encosto em tecido de alta 
resistência. 100% poliéster na 
cor azul escuro e espessura 
mínimo de 1 mm. Bordas em 
PVC no contorno do estofado. 
Mecanismo tipo “back 
system”. Inclinação do encosto 
mediante acionamento de 
alavanca. Molas p/retorno 
automático do encosto e ajuste 
automático na frenagem do 

REIFLE
X 

UN 16,00 320,00 5.120,00 



reclinador. Regulagem da 
altura do assento a gás, coluna 
central desmontável, fixada 
por encaixe cônico com 
rolamento axial de giro, esferas 
e arruelas de aço com coluna e 
mola a gás para regulagem de 
altura e amortecimento de 
impactos ao sentar, acionada 
por alavanca. Regulagem de 
altura do encosto para apoio 
lombar. Base giratória com 
capa de nylon na cor preta, 
com aranha de 5 hastes, 
apoiado sobre rodízios de 
duplo giro de nylon e com 
esferas de aço. Braços em 
poliuretano injetado, com alma 
de aço e regulagem vertical e 
horizontal. Fabricada em 
conformidade com as normas 
da ABNT. Medindo o encosto 
35 cm de altura X 40 cm 
(mínimo) e 55 cm (máximo) de 
largura, base giratória de 67 cm 
de assento X 46 cm de largura 
X 45 cm de profundidade - 
podendo ter variação de +/- 
10%. Garantia mínima de 01 
(um) ano para defeitos de 
fabricação.  

1 7 Banqueta giratória, tipo mocho. 
Totalmente em aço inoxidável, 
altura  regulável com apoio 
para os pés. Altura mínima de 
0,46m X máxima de 0,61m. 
Estofamento resistente e com 
base rígida, revestimento em 
PVC e espuma de densidade 
controlada que permite 
limpeza e desinfecção. 
Garantia mínima de 01 (um) 
ano para defeitos de fabricação.  

REIFLE
X 

UN 5,00 315,00 1.575,00 

TOTAL 8.345,00 

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: CLAUDINA COMIRAN, 
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA., 
ALVES E SARTOR LTDA, AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA, E 
PAULINÉIA LOTTERMANN, 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 CLAUDINA 

COMIRAN, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 17.281.091/0003-45, 
situada na Rua Belém, nº 2574, Centro,  Município de Realeza, Estado do 
Paraná e CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 

LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 73.334.476/0001-32, situada 
na Rua Prudente de Morais, nº 855, Centro,  Município de Dois Vizinhos, 
Estado do Paraná, ALVES E SARTOR LTDA, pessoa jurídica, com inscrição 
no CNPJ Nº 07.724.523/0001-20, situada na Rua Souza Naves, nº 3223, Centro,  
Município de Cascavel, Estado do Paraná e AMARILDO BASEGGIO & CIA 

LTDA, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 82.291.311/0001-11, situada 
na Rua Santo Antonio, nº 151, Bairro Cristo Rei,  Município de Francisco 
Beltrão, Estado do Paraná, PAULINÉIA LOTTERMANN, pessoa jurídica, 
com inscrição no CNPJ Nº 10.936.352/0001-07, situada na Rua Guilherme 
Ludwig, nº 242, Bairro Industrial,  Município de São José do Inhacorá, Estado 
do Rio Grande do Sul, classificadas em 1º lugar para o fornecimento dos 
objetos em sua totalidade, pertinente a contratação de empresa especializada 
visando a aquisição de equipamentos/material permanente para as unidades 
de Atenção Primária, destinado a 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 

ROGES RENAN MULLER 
Pulinéia Lottermann 

 
 
 

 CLAUDINA COMIRAN 
Claudina Comiran 

 

 DAISON ANDRE DE MARCH 
Amarildo Baseggio & Cia 

Ltda. 

RONEI PIMENTA 
Alves e Sartor Ltda. 

 

 AVELINO ANDREATTA 
SANTOLIN 

Centro Oeste Comercio de 
Moveis e Equipamentos 

Ltda. 

  

     

 


