
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N" 017/2022

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mii e vinte e dois, às 09:00hs, na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se

em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio, CEZAR AUGUSTO SOARES e ANA SARA WELTER, designados

conforme Portaria n^ 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos

pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 DO TIPO MENOR PREÇO,

que tem por objeto a contratação de empresa visando a aquisição de tecidos,

destinados à confecção de roupas para os alunos de grupos de danças tradicionalistas

que participam de apresentações culturais municipais e também em todo o estado

paranaense, processado pelo sistema de registro de preços, tendo como valor

máximo a importância de R$41.999,60 (quarenta e um mil novecentos e noventa e

nove reais com sessenta centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado o

representante da empresa: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, o Sr. Elias Rafael Fritzen.

A empresa INGRID C. LITTING GRUTZMANN - EIRELI - ME, não credenciou por

não apresentar as declarações de que atende os requisitos de habilitação e de que

cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa

de pequeno porte, conforme item 5 do Edital. Dando continuidade, 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.

Na sequencia, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a

colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com

a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução.

Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi

realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas

válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente;

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Lote Item Produto/Serviç Marca Modelo Unid Quantida Preço Preço total
0 ade de

1 1 SHANTUNG CAPTIVE M 70,00 42,25 2.957,50
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liso

Cor: rosa claro

bebê.

Pelo menos

300g de
gramatura,

ter elastano;

tecido com no

mínimo 1,50m
de largura.

OBS: não será

aceito tecido

para

artesanato

como cortina e

toalhas.

SHANTUNG

liso

Cor: rosa

médio {deve
ser sobretom

aos itens 01 e

03)

Pelo menos

300g de
gramatura,

ter elastano:

tecido com no

mínimo 1,50m
de largura.

OBS: não será

aceito tecido

para

artesanato

como cortina e

toalhas.

VELUDO

ALEMÃO

Cor:

BordôA/inho

Composição:
96% poliéster
0 4%

Elastodieno.

OBS: não

CAPTIVE

CAPTIVE

M 90,00

24.00

42,25

37,70

3.802,50

904,80
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pode ser
veiudo

molhado.

TULE

BORDADO

Cor: rosa claro

bebê (igual ao
tom do item

01).

Tecido com no

mínimo 1,40
metros de

largura.

Todo

confeccionado

com bordados

miúdos e

discretos, sem

espaçamento
entre um

bordado e

outro, tal qual
parecendo
uma renda,

composto de
formato floral

delicado.

Obs.: não

pode ter brilho.

ULE

BORDADO

PARA

APLICAÇÃO

Cor: Rosa

claro bebê

igual ao item
01;

Com proposta
loral, para
aplicação em
roupa;

OBS: Sem

glitterou
brilho.

FITA DE

RENDA

GUIPPIREM

ROLO

CAPTIVE

CAPTIVE

CAPTIVE

M

M

J  l

40,00

16,00

24,00

83,82 3.352,80

68,02 1.088,32

56,68 .360,32
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Cor: rosa

médio, mesmo
tom que o Item
02;

Largura da fita
de 04 a 05 cm

Rolo com no

mínimo 10

metros;

Renda com

proposta floral

OBS: não

pode ter glitter
ou brilho.

FITA DE

VELUDO

Largura de 02
cm:

Cor: Rosa

médio, igual ao
tom do item

02;

Deve conter no

mínimo 10

metros de

comprimento.

OXFORDINI

liso

Cor: a ser

definida

conforme a

estampa

sublimada do

item 10.

Deve conter:

toque de
seda;

leve brilho:

Largura
mínima de

,50 metros.

OXFORDINI

SUBLIMADO

ESTAMPADO

CAPTIVE

CAPTIVE

CAPTIVE

UN

M

30,00

30,00

30,00

37.79

18,79

45,86

1.133,70

563,70

5.961,80
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Deve conter;

-leve brilho;

-toque de
seda;

-estampa a ser
definida pela
licitante,

corrida, sem

recortes ou

falhas;

Largura
mínima de

1,50 metros.

CREPE

MUSSELINE

Cora ser

escolhida

conforme a

estampa

sublimada do

item 10;

Tecido 100%

poliéster;

Toque de
seda;

Leve

transparência;

Largura
mínima de

1,50metros;

OBS: Nâo

pode ter
textura e não

pode ser para
confecção de
cortina/artesan

ato.

CREPE

MUSSELINE

Cor a ser

escolhida

conforme a

estampa
sublimada do

Item 10 e em

sobretom com

CAPTIVE

CAPTIVE

M

M

44,00

44,00

28,63

28,63

1.259,72

1.259,72
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o item 11;

Tecido 100%

poliéster;

Toque de
seda;

Leve

transparência;

Largura
mínima de

1,50metros;

OBS; Não

pode ter
textura e não

pode ser para
confecção de
cortina/artesan

ato.

ALFAIATARIA

Cor: Cinza

Claro ou em

Risca de Giz

Discreta em

tom sobre tom.

Composição
de fibra

sintética e

natural;

Caimento leve
e acetinado;

Toque suave;

Largura
mínima de

1,50 metros

ALFAIATARIA

Cor; Branco

jso ou em

Risca de Giz

Discreta em

tom sobre tom.

Composição
de fibra

sintética e

natural;

Caimento leve
e acetinado;

CAPTIVE

CAPTIVE

M 80,00

80,00

38,86

38,66

3.108,80

3.092,80
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Toque suave;

Largura
mínima de

1,50 metros

TWOWAY

Cor: Cinza

Escuro ou

chumbo;

Tecido 98%

poliéster e 2%
elastano;

Com largura
mínima de

1,50 metros.

CAPTIVE 36,00 39,80 1.432,80

VELUDO

ALEMÃO

Cor: Marrom

Cacau;

Sem elastano;

Tecido firme

para

confecção de
casacos,

OBS: não

pode ser
veludo

molhado.

CAPTIVE M 36,00 51,22 1.843,92

[total 33.123,20

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, em conformidade com o

constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o

envelope de n" 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem

sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi

constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital
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deste procedimento licitatório e por conseqüência, a referida empresa foi considerada

HABILITADA. A empresa vencedora do certame deverá, no prazo máximo de 05

(cinco) dias consecutivos, apresentar amostra dos objetos para conferência e aceitação

do tecido, cor e/ ou sublimação pela Comissão Técnica Julgadora que será nomeada

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a sessão de licitação. 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. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata

vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das

empresas licitantes.

CARLA SABRINÃ RÉCH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

ÍZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

SARA WELTER

quipe de Apoio

072.454.189-69

ca

LIAS RAFAEL FRITZEN;-'"'''^ IN^p'C. L1TTING
ME GRUTZMANN - EIRELI -

Elias Rafael Fritzen ME

Ingrid C. Litting

Grutzmann
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