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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil 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 FERNANDO

LUCIETTO designados conforme Portaria n° 123/2022 de 21 de junho de 2022, para

a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N® 064/2022, DO

TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a Aquisição de materiais para atividades

de Arte Circense, Ginástica Rítmica e Ballet destinado exclusivamente a Secretaria

Municipal de Cultura do Município de Planalto-PR, a fim de atender às necessidades

da mesma, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo

como valor máximo a importância de R$ 51.094.80(Cinquenta e um mil e noventa e

quatro reais e oitenta centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado o

representante da empresa: ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME, o Sr. Daniel Roberto

Elias Rafael Fritzen. 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 vencedora a

empresa subsequente:

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Item Produto/Serviço Marca UnidadeQuantidade Preço Preço total
1 1 Bola lisa com diâmetro

entre 60 mm e 75 mm -

cores diversas

poker UN 10,00 27,00 270,00

1 2 Aro para malabares
confeccionado em

plástico de alta
resistência, cores
diversas, indicado para
jogo ou manipulação,
com medida externa

poker UN 10,00 44,00 440,00
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mínima de 32 cm e peso
aproximado de 110
gramas.

Diabolô de 100 mm a

130 mm com baqueta em
madeira com medida

aproximada de 30 cm,
espessura mínima de

1,5mm 8 cordão em
poliéster com medida
mínima de 1,5m.

poker UN 10,00 78,00 780,00

Clave para malabares,
modelo com alma interna

plástica de alta
resistência aos impactos,
cabo macio sem reverbar

nas mãos do

malabarista, balanceada,
regatons fixos através de
parafuso para
substituição após o
desgaste, peso máximo
240 gramas.

poker UN 6,00 88,00 528,00

Swing poi de fitas de
cetim coloridas, cada
unidade contendo 03

ítas

Doker PAR 6,00 65,00 390,00

Prato de equilíbrio
confeccionado em

ermoplástico EVA
maleável, com medidas
aproximadas entre 24 cm
e 28 cm de diâmetro

externo, espessura entre
3,5 mm e 4 mm, peso
entre 100 g e 120 g,
acompanha vareta em
madeira para equilíbrio
medindo

aproximadamente 60 cm.

Doker UN 6,00 61,00 366,00

erna de pau profissional
com as seguintes

especificações:

:amanho: 60 cm (medida
o chão até a

clataforma):

peso: entre 4 kg e 5 kg;

produzida em alumínio,
madeira

creferencialmente

edro) polietileno e EVA;

Diataforma com sistema

ooker PAR 6,00 89,00 .134,00
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de fechamento em velcro
com 3 pontos para maior
segurança e conforto
(podendo ser usado
descalço ou com
calçado).

SLACK LINE completo,
cinta produzida em
poiiéster de no mínimo
50 mm de largura -
capacidade 3 tons - e
comprimento mínimo de
15 metros, correia em
poliamida e lingueta de
aço, catraca capacidade
5 tons com rabicho de

1,5 m a 1,7m / 50mm,
acompanha protetor,
bolsa para transporte e
manual.

poker UN

Tecido LIGANET

ACROBÁTICO fabricado
em tecido especial de
poiiéster e elastano
resistente a queda em
até 5x o peso da pessoa
suportando uma pessoa
de até 100 kg), com
metragem mínima de
Om, largura mínima de
,40 e peso 0,300 g por
metro, cor a definir.

captive

1,00 300,00 300,00

M 10,00 62,00 620.00

10 rapézio swing fixo
Drofissional,
esenvolvido para as

cráticas circenses com
as seguintes

especificações:

-abricado em cordas de
algodão com alma de
cabo de aço certificadas
oara mais de 400 kg,
Dara maior durabilidade e

segurança -

extremidades com

empate profissional,
excedendo todos os
requisitos de segurança;

Cabos montados e

selados em fábrica, com
acabamento limpo e bem
eito, sendo

extremamente funcional
profissional;

objetiva UN 1,00 1.045,00 1.045,00
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-Encapado nas laterais
com espuma e por cima
uma capa de couro
vegetal preto, garantindo
maior aderência para não
escorregar;

-Trapézio estendido com
15 cm a mais para cada
lado proporcionando um
espaço extra para
trabalhar;

-Barra de aço maciço de
alta qualidade
meticulosamente soldada
e acabada, evitando
bordas afiadas -

encapado para maior
aderência;

-Largura total da barra de
aproximadamente 95 cm
com espaço entre as

cordas de 55 cm;

-Medida corda: entre 2,5
e 3 metros;

-Peso aproximado: 10 kg

acompanha: 01 par de
|cordas, mosquetões e
fita emborrada de

[proteção.
Lira acrobática fabricada
em aço de alta qualidade
com espessura ideal

para que não fique muito
leve e nem muito estático
no ar, peso mínimo de
5,6 kg e peso máximo de
6,2 quilogramas, com 01
ponto de ancoragem,
capacidade de carga de
até 200 quilogramas.
encapada com fita de

tecido de cores variadas,
90 centímetros de

diâmetro, solda no
processo MIG industrial

garantindo toda a

segurança necessária.

objetiva N .00 770,00 770,00
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Deve acompanhar 02
mosquetões, 01 corda o

ancoragem profissional
fabricada em algodão
com 3 metros de

comprimento, 01 suporte
de teto com parafusos e
buchas para fixação.

Mosquetão oval com
rava em rosca -

ãbricado em aço
carbono com trava dupla
roscada, acabamento

galvanizado, abertura de
16 a 20 milímetros, que
suporte até 2300
quilogramas.

Corda de ancoragem
profissional - Fabricada
em algodão e 25 mm
com cabo de aço interno
de 4 mm de espessura,
com empates

orofissionais de ferro nas

extremidades. Produto
com 3 metros de

comprimento.

Suporte de ancoragem
e teto para lira -
-abricado com chapa de
aço de 04 mm de

espessura, barra maciça
com solda no processo
yilG industrial de ótima

resistência, carga
máxima de até 250 kg,
no mínimo 12

centímetros de diâmetro,
02 furos de 08 mm de

espessura para fixação
em treíiça de ferro. Deve

acompanhar os
Darafusos necessários
)ara a instalação.

onociclo - fabricado em
aço carbono reforçado,
aro de alumínio 20
colegadas com pneu,

captive N 2,00 1.670,00 3.340,00
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câmara, pedivela 170
mm, pedal do modelo

plataforma fabricado em
plástico com eixo interno
de ferro, cubo

rolamentado, banco
anatômico estofado com

regulagem de altura
fixada por blocagem, que
suporte até 110 kg.

Mini trampolim com as
seguintes especificações

-Altura do solo até a
ona no mínimo 20

centímetros e máximo 30

centímetros, diâmetro de
no mínimo 98

centímetros e máximo
110 centímetros,
estrutura fabricada em

aço carbono reforçado,
com pintura eletrostática
na cor preta, aro de

reforço inferior, 32 molas
"abricadas em aço, 6 pés
de aço carbono com
sapatas de borracha para
maior aderência com o
solo, lona na cor preta
abricada com tecido

sannet 2000 fios com

costura dupla, capa de
proteção para as molas.

Suportar no mínimo 190
<9-

captive UN 2,00 2.300,00 4.600,00

-itas para Ginástica
Rítmica em cetim com no
mínimo 5 metros de

comprimento nas cores:
vermelho, roxo, pink, azu
royal, amarelo e laranja.

captive UN ,00 8.00 228,00

Estilete oficial com corpo
em fibra de vidro e

cabeçote em ferro,
^istão bi articulado, com
no mínimo 50

centímetros,
preferencialmente na cor
3reta e com glitter.

ooker UN ,00 5,00 570,00

Oordas para Ginástica
Rítmica produzida em
cânhamo ou material
sintético, não podendo
oresentar

captive UN 00 57,00 342,00
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empunhaduras, apenas
nós nas pontas, com
comprimento entre
mínimo de 3 metros e

máximo de 3,5 metros,
nas cores: vermelha,

roxa, pínk, azul royal,
verde cítrico e preta.

1 17 Arco para Ginástica
Rítmica oficial flexível

padrão FIG na cor
branca, produzido com
matéria-prima pura, com
medida mínima de 80 cm
e máximo de 85 cm,
peso máximo de 300

gramas e tubo de 18 mm
de diâmetro.

poker UN 6,00 72,00 432,00

1 18 Bolas para Ginástica
Rítmica produzida em
material de borracha,
preenchido com ar,
apresentando diâmetro
de 18 a 20cm, peso
mínimo de 400g e
máximo 500g, nas cores:
roxa, azul topázio,
vermelha, preta, prata,
pink com gütter.

penalty UN 6,00 108,00 648,00

1 19 Maças para ginástica
rítmica adultas

conectáveis, cabeça feita
em prolipropileno e
corpo em fortiprene, com
medida aproximada de
45,5cm e peso máximo
de 160g, nas cores: pink
! preto, laranja / preto,
ilás / preto, pink / preto,
aranja / preto, lilás /
preto.

captive UN 6,00 142,00 852,00

1 20

<

Sapatilha com ponteira
confeccionada em suplex
de alta resistência na

cor creme, nos tamanhos

M e G a definir.

captive UN 20,00 70,00 1.400,00

1  :21

6

4

C

í

Sapatilhas para Ballet: (

Sapatilha de meia
conta, na cor rosa,
confeccionado em lona,
í ástico reto no peito do
)é, elástico ao redor para
imarração e ajuste e
olado em formato

jvinho com sola dividida,

captive JN W,00 00,00 1.000,00
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tamanhos a definir;

COLLANT DE

GINÁSTICA RÍTMICA
PARA COMPETIÇÃO

10

de

em

modelo; para alunos
06 a 17 anos (modelo
anexo)

Material Esportivo tipo
collant em Tecido: malha

lycra, suplex, rendas com
elastano e tule de lycra
(o importante é que ele
permita a realização de
movimentos amplos). Cor
predominante em tons de
azul, com pinturas e
aplicações de recortes
em lycra de diversas
cores, com mangas

ongas e forrados (em
ransparência) com
aplicações nos punhos e
no corpo do collant, com

bordados de

Daetês/strass e/ou

chatons de diversas

cores, lantejoulas,
miçangas, strass , pedras
variadas, renda, com fio
metalizado e logotipos
em silk plastisol, com
personalização conforme
solicitação.

nformações adicionais:

Modelagem: Adequada a
orática da ginástica.

ogos: Aplicação das
ogos bordados,
sublimado ou

serigrafado. Tamanho:
nfantil e Adulto.

Conforme layout a ser
efinido entre a

Secretaria Municipal de
Cultura e COPACOL.

objetiva UN 20,00 449,00 8.980,00

23 ROUPAS DE BALLET
PARA

APRESENTAÇÕES

bjetiva N 0,00 60,00 .200,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 064/2022 Página 8



24

(Collants com saia
acoplada e meia calça)
com as seguintes
especificações:

- Collant manga curta
com saia acoplada,
confeccionada em

SUPLEX ou HELANCA

na cor azul, com logo
municipal e do projeto
bordada ou serigrafada
de 3 a 5 cm, na altura do
peito e tamanhos à
definir;

- Meia calça com pé
nfantil na cor rosa claro,
85% poliamida e 15%
elastano (lycra),
amanhos a definir.

CONJUNTO DE

UNIFORME PARA

GINÁSTICA RÍTMICA-
Tamanhos do número 06
ao 10. Regata na cor
Amarela, com ribana na
gola e manga na cor
azul. Material suplex,
composição de 90%
joiiamida e 10%

elastano. Tecido c/

microfibras de poliamida,
visual do algodão
c/maciez. Bordado na

rente, lado direito do

íeito a logotipo Copacol
P9x05cm) e do lado
esquerdo a logotipo da
secretaria municipal de
Cultura (09x05cm).
Costas: estampa em
subllmação com logotipo
da Copacol (20x1 Ocm),
ogotipo Secretaria
Municipal de Cultura
18x1 Ocm) e Ginástica
rítmica (26x06cm).
SHORT SAIA: cor azul
com ribana nas laterais,
na cor amarela. Material

de dry fluence light,
composição 85%
poliéster (PES) e 15%
elastano. Tecido aplicado
na base do material de

objetiva UN 8,00 124,00 992,00
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suplex c/composiçào de
90% poliamida e 10%
elastano. Estampa em
sublimação, na frente
lado direito colocar a

logotipo Copacol
(09x05cm). Todos os
bordados nas cores do

layout definido, (modelo
em anexo)

25 CONJUNTO DE

UNIFORME PARA

GINÁSTICA RÍTMICA-
Tamanhos do número 12
ao 16. Regata na cor
Amarela, com ribana na
gola e manga na cor
azul. Material suplex,
composição de 90%
Doliamida e 10%

elastano. Tecido c/

microfibras de poliamida,
visual do algodão
c/maciez. Bordado na

rente, lado direito do

peito a logotipo Copacol
09x05cm) e do lado
esquerdo a logotipo da
secretaria municipal de
Cultura (09x05cm).
Costas: estampa em
sublimação com logotipo
da Copacol (20x1 Ocm),
ogotipo Secretaria
Municipal de Cultura
18x10cm) e Ginástica
rítmica (26x06cm).
SHORT SAIA: cor azul

com ribana nas laterais,
na cor amarela. Material

de dry fluence light,
composição 85%
poliéster (PES) e 15%
elastano. Tecido aplicado
na base do material de

suplex c/composição de
90% poliamida e 10%
elastano. Estampa em
sublimação, na frente
ado direito colocar a

ogotipo Copacol
09x05cm). Todos os
Dordados nas cores do
ayout definido, (modelo
em anexo)

objetiva UN 8,00 144,00 1.152,00

1  ̂ CONJUNTO DE objetiva UN 0,00 164,00 1.640,00
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UNIFORME PARA

GINÁSTICA RÍTMICA-
Tamanhos P, M, G e GG.
Regata na cor Amarela,
com ribana na gola e
manga na cor azul.

Material suplex,
composição de 90%
poliamida e 10%
elastano. Tecido c/

microfibras de poliamida,
visual do algodão
c/maciez. Bordado na

frente, lado direito do
peito a logotipo Copacol
(09x05cm) e do lado
esquerdo a logotipo da
secretaria municipal de
Cultura (09x05cm).
Costas: estampa em
sublimação com logotipo
da Copacol (20x1 Ocm),
ogotipo Secretaria
Municipal de Cultura
18x1 Ocm) e Ginástica
rítmica (26x06cm).
SHORT SAIA: cor azul

com ribana nas laterais,
na cor amarela. Material

de dry fluence light,
composição 85%
poliéster (PES) e 15%
elastano. Tecido aplicado
na base do material de

suplex c/composição de
90% poliamida e 10%
elastano. Estampa em
sublimação, na frente
ado direito colocar a

ogotipo Copacol
09x05cm). Todos os
Dordados nas cores do

ayout definido, (modelo
em anexo)

FIGURINO ARTE

CIRCENSE: Masculino -

composto de Collant em
estilo macacão produzido
em lycra ou suplex com
recortes, manga bufante
com punho de ribana e
echo com dois botões,
velcro ou botões de

pressão para
echamento, detalhes
conforme layout definido
3ela Secretaria Municipal

objetiva UN 25,00 170,00 4.250,00
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da Cultura e COPACOL,
logo do município de
Planalto e COPACOL

deverá ser bordado,
estampada ou

sublimada, (modelo em
anexo).

Feminino - composto de
Collant longo de suplex
ou lycra e cetim com
recortes, mangas longas,
com detalhes e

preenchimento nos
Dunhos, botões

decorativos, aviamentos
Dara decoração, botões
de pressão ou velcro
3ara fechamento, com
recortes nos pés. Logos
deverão ser bordados,
sublimada ou estampada
conforme modelo em
anexo).

DEMAIS

CONSIDERAÇÕES: As
vestimentas deverão ser

confeccionadas sob
medida, nas quantidades
previamente solicitados;
-icará á cargo da
icitante vencedora, o
brnecimento do tecido,
aviamentos, mão de obra
e outras despesas
relativas ao fornecimento
dos figurinos, descritos
no objeto desta licitação;
Jma vez solicitados os

igurinos, estes deverão
ser entregues em até 30
rinta) dias, junto a

Secretaria Municipal de
Cultura de Planalto - PR.

28 Camisa manga curta com
ogo projeto TALENTOS
30PACOL/Município de
Planalto com as

seguintes especificações:

Malha PP 100%

Doliéster, UV +25 e 0,165
e gramatura podendo

ser bordada, estampada

objetiva UN 60,00 40,00 .400,00
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ou sublimada;

Com tecnologia Air que
facilita a ventilação, anti
pilling, proteção UVA,
UVB com FPS 25,

conforme layout definido
e aprovado. Tamanho 06
ao 10 (Modelo em
anexo).

29 Camisa manga curta com
logo projeto TALENTOS
COPACOL/MunIcípio de
Planalto com as

seguintes especificações:

Malha PP 100%

poliéster, UV +25 e 0,165
de gramatura podendo
ser bordada, estampada
ou sublimada;

Com tecnologia Air que
facilita a ventilação, anti
pilling, proteção UVA,
UVB com FPS 25,
conforme layout definido
e aprovado. Tamanho 12

ao 16 (Modelo em
anexo).

objetiva UN 60,00 42,00 2.520,00

30 Camisa manga curta com
ogo projeto TALENTOS
30PACOL/Município de
Planalto com as

seguintes especificações:

Malha PP 100%

DOlíéster, UV +25 e 0,165
de gramatura podendo
ser bordada, estampada
ou sublimada;

Com tecnologia Air que
acilita a ventilação, anti
Dilling, proteção UVA,
UVB com FPS 25,
conforme layout definido
e aprovado. Tamanho P,
M, G e GG (Modelo em
anexo).

objetiva ÜN 60,00 45,00 2.700,00

TOTAL 50.889,00
Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com a licítante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-

se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

ATA PREGÃO PRESENCIAL 064/2022 Página 13

cr^



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

constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o

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

sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi

constatado que a Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço (FGTS) estava vencida, porém foi realizada a consulta no site, onde

verificou-se que a mesma estava dentro do prazo de validade. Os demais

documentos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste

procedimento licitatório e por conseqüência, a referida empresa foi considerada

HABILITADA. 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 representante da empresa licitante.

ÍRINApECHCARLA SABRINA

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

kR augusto

'SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

070.286.259-23

:Zl

ELIAS RAFAEL

FRITZEN ME

Elias Rafael Fritzen
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