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digitalizado

Aos sete dias do mês de outubro 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 designados conforme Portaria n"

123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao
PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a Aquisição de mochilas escolares destinadas a todos os alunos da rede
municipal de ensino, conforme necessidade da Secretaria de Educação do Município
de Planalto-PR, tendo como valor máximo a importância R$ 150.344,00 (Cento e
cinqüenta mil e trezentos e quarenta e quatro mil reais). Abertos os trabalhos, foram
credenciados os representantes das empresas: ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO
DE BOLSAS LTDA, o Sr. Lauri de Quadros Barbosa, EDISON ALVES DA

CONCECAO, o Sr. Edison Alves da Conceicao, ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, o Sr.
Elias Rafael Fritzen. A empresa REMO P. A. ANDRIOLI & CIA LTDA, não
credenciou, por não apresentar a documentação exigida no item 5 do edital,
somente foi recebido os envelopes de proposta e habilitação da licitante. 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;

ADC4INDU r^TRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA
Loté Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total ̂  !
1 1 Mochila Referência 018

confeccionada em tecido
poliéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas albas de
ombro de 46 cm de largura
revestida com espuma Pack

ADC4 UN 340,00 70,00 23.800,00
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4mm e acabamento em viés dei
25mm com linha azul 100%
poliamida AT na cor da
mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para
maior resistência.

Alça de mão na parte superior
com fita de polipropileno de 30
mm na cor da mochila.

Um bolso lateral para água
medindo 16cm x 14cm, feito
em poíiéster 600 ripstop PVC
Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper
8mm bolso frontal medindo
27cm de altura com
acabamento em vivo 11 mm na
cor da mochila e pontos de
costura com espaçamento de
0,46mm com fechamento em
zíper 8mm bny e um cursor
bny,

dentificador de plástico
transparente no tamanho 10cm|
07cm com viés e uma faixa

refletiva prata na parte das
costas da mochila.

Compartimento principal
medindo 40 cm (altura) com
acabamento externo em vivo
de 11 mm e acabamento
interno com viés de 25mm e
pontos de costura de 0,46mm,
zíper

de 8 mm bny e dois cursores
bny de 8mm.

-ogomarca bordada em tecido
na parte do livro da imagem,
tamanho de 20cm

comprimento) X 4.8cm (altura)]
com densidade 0,25.

Mochila Referência 019
confeccionada em tecido
poíiéster 600 ripstop PVC
Adina, contendo duas alças de
ombro de 46cm de largura
revestida com espuma Pack
4mm e acabamento em viés de|
25mm com linha azul 100%
poliamida AT na cor da
mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para
maior resistência.

Alça de mão na oarte sunprinr

^DC4 ÜN 305.00 76.00 23.180,00
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com fita de polipropileno de
30mm na corda mochila.

Um bolso lateral para água
medindo 17cm x 17cm, feito
em poiíéster 600 ripstop PVC
Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper
8mm bolso frontal medindo
32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na
cor da mochila e pontos de
costura com espaçamento de
0,46 mm com fechamento em
zíper Smm bny e um cursor
bny.

dentificador de plástico
ransparente no tamanho lOcm
X 07cm com viés e uma faixa

refletiva prata na parte das
costas da mochila.

Compartimento principal
medindo 43cm (altura) com
acabamento externo em vivo
de

1 mm e acabamento Interno
com viés de 25mm e pontos de
costura de 0,46mm, zíper

de Smm bny e dois cursores
bny de Smm.

Logomarca bordada em tecido
na parte do livro da Imagem,
tamanho de 20cm

comprimento) x 4,Sem (altura)
com densidade 0,25.

stojo Referência 100,
confeccionado em tecido

polléster 600 ripstop. Um
compartimento principal com
echamento em zíper OSmm
bny e um curso bny, pontos de
costura de 0.46mm.

Jm bolso frontal com

echamento em zíper OSmm e
pontos de costura de 0.46mm,
com

bordado no tamanho de lOcm
comprimento) x 4,0cm de
altura), com densidade 0,25.

Tamanho do estojo: 7cm x 7cm
21cm.

ADC4 UN

ochila Referência 019

confeccionada em tecido
polléster 600 ripstop PVC

ADC4 UN

.560,00

915,00

13,00 20.2S0.00

76,00 69.540,00
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Adina, contendo duas alças de
ombro de 46cm de largura
revestida com espuma Pack
4mm e acabamento em viés de
25mm com linha azul 100%
pollamida AT na cor da
mochila e pontos com
espaçamento de 0,46mm para
maior resistência.

Alça de mão na parte superior
com fita de polipropileno de
30mm na cor da mochila.

Um bolso lateral para água
medindo 17cm x 17cm, feito
em poliéster 600 ripstop PVC
Adina, com acabamento em
elástico, fechado com zíper
8mm bolso frontal medindo
32cm de altura com

acabamento em vivo 11 mm na
cor da mochila e pontos de
costura com espaçamento de
0,46 mm com fechamento em
zíper 8mm bny e um cursor
bny.

Identificador de plástico
ransparente no tamanho lOcm
07cm com viés e uma faixa

refletiva prata na parte das
costas da mochila.

Compartimento principal
medindo 43cm (altura) com
acabamento externo em vivo
de

11mm e acabamento interno
com viés de 26mm e pontos de
costura de 0,46mm, zíper

e 8mm bny e dois cursores
bny de 8mm.

Logomarca bordada em tecido
na parte do livro da imagem,
tamanho de 20cm

comprimento) X 4,8cm (altura)
com densidade 0,25.

TOTAL
136.800,00Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com a iicitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-
se continuidade ao certame iicitatório foi solicitado a empresa participante e
considerada vencedora: ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LIDA, em
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital
para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de
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Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e
licitantes participantes, foi constatado que os mesmos 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 da licitante participante. A Pregoeira
em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em
favor da empresa; ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LIDA, pessoa
jurídica, com inscrição no CNPJ n° 46651315/0001-08, situada no Município de
Concórdia, estado de Santa Catarina, classificada em 1° lugar para o fornecimento
do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a Aquisição de
mochilas escolares destinadas a todos os alunos da rede municipal de ensino,
conforme necessidade da Secretaria 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.

CARLA SABRINjí\ RECH
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