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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na saia 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 ANA SARA WELTER e CEZAR AUGSUTO SOARES designados conforme

Portaria if 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes

ao PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por

objeto a Contratação de empresas para aquisição de fraldas para uso nos CMELS,

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município

de Planalto-PR, tendo como valor máximo a importância de R$ 106.080,00 (cento e

seis mil e oitenta reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes

das empresas: MULTINEGOCIOS JMC LTDA, a Sr. Viviani Carla Dalfovo; ELIAS

RAFAEL FRITZEN ME, o Sr. Elias Rafael Fritzen; BID COMERCIO LTDA, Sr. Vitor

Hugo Fernandes Alves; STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA o Sr.

Edisson Luiz Schiticoski; FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS

ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, o Sr. Roberto Ferrarini. 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 seqüência, 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 vencedoras as empresas subsequentes:

ELIAS RAFAEL FRITZEN 00981539947

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

1 1 FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

MILI UN 18.000,00 1,42 25.560,00
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fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.

Hipoaiergêníca e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

aterais e parte
superior.

Aloe vera. Elásticos

auto ajustáveis nas
Dernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
poiipropileno,
joiietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

abricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

Dor pacote,
acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.

Vláximo 6 kg

Pacote fechado
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Marca de referência

Pampers, Huggies,
cremer.

TOTAL 25.560,00

BID COMERCIO LTDA

FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX
TAMANHO G

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.]

Hipoalergênica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloevera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno,
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

MILI UN 18.000.00 1,07 19.260,00
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TOTAL

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades
por pacote,

acondicionadas em
embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.

Máximo 9 à 12,5 kg.

Marca de referência

Pampers, Huggies e
cremer.

19.260,00

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODON' OLÓGICOS LTDA.
Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

FRALDA

DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.]

HIpoalergênica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloe vera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

PERSON

ALIDADE

ULTRA

SEC

UN 14.000,00 1,03 14.420,00
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Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno.
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

-ralda estampada

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

oor pacote,

acondicionadasem

embalagem plástica
acrada com

informações do
croduto.

de 12 à 15 kg

Marca de referência

Pampers, Huggies,
cremer.

TOTAL 14.420,00

MULTINEGOCIOS JMC LTDA

-ote Item Pròduto/Sèrviço Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO P

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super

phanter UN 22.000,00 0,70 15.400,00
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absorvente.]

Hipoalergêníca e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloe vera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropíleno,
Dolietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

sropensos a causar

Irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

Devem estar as

raldas com no

máximo 80 unidades

por pacote,
acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.

Vláximo 5 à 7,5 kg

Marca de referência

Pampers, Huggies,
cremer.

TOTAL 15.400.00

STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total
FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

CREMER UN 22.000,00 1,03 22.660,00
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TAMANHO M

fralda respirávei. com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esti cadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.]

Hipoalergênica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloevera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno,
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada.

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

por pacote,

acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.
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TOTAL

Máximo 6 à 9,5 kg

Com no mínimo 22

fraldas por pacote

Marca de referência

Pampers, Huggies e
cremer.

22.660,00

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 as empresas participantes e

consideradas vencedoras: MULTINEGOCIOS JMC LTDA, ELIAS RAFAEL

FRITZEN ME, BID COMERCIO LTDA, STAR PRODUTOS DE HIGIENE E

LIMPEZA LTDA, FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

LTDA - EPP, em conformidade com o constante acima, conforme critérios

estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) - contendo os

documentos de Habilitação. A empresa BID COMERCIO LTDA não apresentou

balanço patrimonial ou declaração do contador conforme item 9.2.2.2 do edital,

sendo assim Inabilitada. A empresa ELIAS RAFAEL FRITZEN ME apresentou

Certificado de Regularidade do FGTS fora do prazo de validade, o mesmo foi

consultado e verificado a validade do mesmo. A classificação ficou a seguinte:

ELIAS RAFAEL FRITZEN 00981539947

Lote Item Produto/Serviço

FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda resplrável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Marca

MILI

Modelo Unidade

UN

Quantidade

18.000,00

Preço

1.42

Preço total

25.560,00
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Gel super
absorvente.

Hipoaíergênica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas
laterais e parte
superior.

Aloe vera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno,
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes

atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

por pacote,

acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.

Máximo 6 kg

Pacote fechado

Marca de referência

Pampers, Huggies,
cremer.

FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHOG

MILI UN 18.000,00 1,07 19.260,00
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fralda respirávei, com
revestimento interno
suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.]

Hipoalergênica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloe vera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polípropileno,
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e

vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

por pacote,
acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.
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Máximo 9 à 12,5 kg.

Marca de referência

Pampers, Huggies e
cremer.

TOTAL 44.820,00

FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.]

Hipoalergênica e
testada

dermatoíogicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloevera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno,
polietiieno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

PERSON

ALIDADE

ULTRA

SEC

UN 14.000,00 1,03 14.420,00
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irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

por pacote,

acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.

de 12 à 15 kg

Marca de referência

Pampers, Huggies,
cremer.

TOTAL 14.420,00

MULT NEGOCIOSJMC LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total

FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO P

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

antivazamento.

Gel super
absorvente.]

HIpoalergènica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloevera. Elásticos

auto ajustáveis nas

phanter UN 22.000,00 0,70 15.400,00
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pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição;

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno,
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e
vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

oor pacote,
acondicionadas em

embalagem plástica
acrada com

informações do
produto.

Máximo 5 à 7,5 kg

VIarca de referência

Pampers, Huggies,
cremer.

TOTAL 15.400,00

STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA .TDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total
FRALDA

DESCARTÁVEL
INFANTIL ÜNISSEX

TAMANHO M

fralda respirável, com
revestimento interno

suave.

fecho fácil

esticadinho.

toque de algodão
extra macio.

Barreiras

CREMER UN 22.000,00 1,03 22.660,00
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antivazamento.

Gel super
absorvente.]

HIpoalergênica e
testada

dermatologicamente.

Sistema

antivazamento nas

laterais e parte
superior.

Aloe vera. Elásticos

auto ajustáveis nas
pernas e costas que
não apertem ou
marquem a pele.

Composição:

Celulose, polímero
superabsorvente,
polipropileno,
polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e

vitamina E. Deve ser

fabricada com

componentes
atóxicos não

propensos a causar

irritação em contato
com a pele.

Fralda estampada.

Devem estar as

fraldas com no

máximo 80 unidades

por pacote,
acondicionadas em

embalagem plástica
lacrada com

informações do
produto.

Máximo 6 à 9,5 kg

Com no mínimo 22

fraldas por pacote

Marca de referência

Pampers, Huggies e
cremer.

TOTAL 22.660,00
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Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes

participantes, foi constatado que os demais documentos estavam em consonância

com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por conseqüência, as

referidas 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, ADJUDICA o objeto deste

procedimento licitatório, em favor das empresas: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME,

pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n*' 20.962.892/0001-19, situada Município de

Planalto, estado do Paraná, STAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA,

pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n° 40.087.572/00001-74 situada no Município

de Cascavel, estado do Paraná, FUSÃO COEMRCIO DE PRODUTOS

ODONTOLOGICOS LTDA - ME pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°

10.633.441/0001-84, situada no Município de Cascavel, estado do Paraná,

MULTINEGOCIOS JMC LTDA pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ n°

43.882.979/0001-81, situada no Município de Realeza, estado do Paraná, classificada

em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação

acima, pertinente a Contratação de empresas para aquisição de fraldas para uso nos

CMETS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do

Município de Planalto-PR e proposta de preço da licitante. 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 empresas

licitantes.

líiA
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

ANA SARAWELTER

Equipe de Apoio

072.454.189-69

CEEA^AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03
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22

ELIAS RAFAEL FRITZEN MULTINEGOCIOS JMC

LTDA

STAR

HIGI

iO COEMRCIO DE

PRODUTOS

ODONTOLOGICOS LTDA

-ME
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