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

PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2022

Aos vinte e quatro dias do més 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 REGH
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° 082/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a contratação de empresa visando a aquisição de troféus e medalhas para
premiação específica das competições oficiais nas seguintes modalidades; jogos,
futsal, futebol de campo, futebol suíço, voleibol, voleibol de areia, boíão, bochas e
48, realizadas pela Secretaria Municipal De Cultura/Esportes, deste Município De
Planalto, tendo como valor máximo a importância R$ 64.846,80 (sessenta e quatro
mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos). Abertos os trabalhos,
foram credenciados os representantes das empresas: DISTRIBUIDORA DE MAT.
DE ESC. AMERICANSUL LTDA, o Sr. Marlon Rodrigo Malmann da Costa, ELIAS
RAFAEL FRITZEN ME, o Sr. Elias Rafael Fritzen, BUGRE COMERCIAL EIRELI, o
Sr. Dirlei Jose Paloshi. A empresa Sandra Rosa Deparis Rambo ME, não apresentou
a documentação de credenciamento, sendo admito apenas os envelopes de
Proposta e Habilitação. 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. A empresa Sandra Rosa Deparis
Rambo ME não apresentou marca na proposta, sendo desclassificada.
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:
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5 Medalhas em
metal fundido,

personalizadas

VITORIA UN 1.000,00 6,75 6.750,00

CK O

ó



com brasão em

resina em alto
relevo, com

tamanho de 7

cm de diâmetro,
formato redondo
e 3 mm de

espessura, logo
em alto relevo

na frente e lisa

no verso, com

cordão de 13
mm de largura
por 40 cm de

comprimento,
em tecido

polléster

personalizada
de acordo com ol
evento,

conforme

solicitação do
[requerente.

Troféus em

acrílico cristal

personalizado
recortado a laser
no formato do

desenho-

gravação e
dizeres por
sistema digital
colorido de

acordo com

cada evento,
nas seguintes
medidas; corpo
de 3 mm de

espessura, 20
cm de largura e
27 cm de altura;
base com 3 mm
de espessura.
25 cm de largura
e 8 cm de

[profundidade

VITORIA UN 100,00 62.90 6.290,00

Troféus em

acrílico cristal

personalizado,
recortado a laser
ho formato do
desenho-

gravação e
dizeres por
sistema digital
colorido de

acordo com

cada evento,
nas seguintes
medidas: corpo
de 3 mm de

[espessura. 20

VITORIA UN 100.00 73,50 7.350,00



cm de largura e
37 cm de altura;
base com 3 mm
de espessura,
25 cm de largura
e 8 cm de

profundidade

TOTAL
20.390,00

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSI II LTDA.
lot Ite em Produto/Serviço

Troféus de 131
cm de altura,
com base em

polímero
octogonal com
26 cm de

largura e 10 cm
de altura, no
meio desta base
uma taça
pequena com

anel ouro

velho(vermelho
e azul),
estatueta

iníercambíável,
quatro colunas
com cones

dourado, tubos e
anel ouro

velho(vermelho
e azul), acima
destes uma
Dase fina de

madeira com 4

águias nas
aterais, um

cone dourado

com anel ouro

velho(vermelho
e azul), uma
taça com alças e
tampa dourada
medindo 48 cm
à partir das
alças.

Confeccionado
em plástico
injetado
joiiestireno.
Estatueta GG

intercambiável.
Com gravação
Dersonalizável
em placa e

adesivo

desejada de
acordo com a

secretaria.

Mèrca

JEBS

Modelo

REF.1811

Unidade

UN

Quantidade

20,00

Preço

550.00

Preço total

11.000,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 082/2022

0^

Página 3



Troféu de atletas

destaques 50
cm. Base

redonda, 17 cm

de largura, 11
cm de altura, em
polímero, cone
dourado, anel
dourado(
vermelho e

azul), taça

dourada(vermelh
o e azul) com
tampa e alças
dourada com 27

cm de largura a
Dartir das alças,
acima da taça
um anel

dourado(vermelh

REF.1341 30,00 77,00 2.310.00

o ou azul).

Estatueta

intercambiável

Com gravação
Dersonalizável
em placa e
adesivo

Dersonalízado
de acordo com a

secretaria.

TOTAL
13.310.00

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço; tõtáP
Troféus de 145
cm de altura,

com base em

polímero
octogonal com
26 cm de

largura e 10 cm
de altura, no
meio desta base
uma taça
pequena com

anel ouro

velho(vermelho
e azul),
estatueta

intercambiável,
quatro colunas
com cones

dourado, tubos e
anel ouro

velho(vermelhc

vitoria 20,00 590,00 11.800,00

e azul), acima
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destes uma

base fina de

madeira com 4
águias nas
laterais, um
cone dourado

com anel ouro

velho(vermelho
e azul), uma
taça com alças e|
tampa dourada
medindo 48 cm
à partir das
alças.

Confeccionado
em plástico
injetado
poliestireno.
Estatueta GG

intercambiável.
Com gravação
personalizável
em placa e
adesivo

desejada de
acordo com a

secretaria.

Troféus de 138 [vitoria
cm de altura,
com base em

polímero
pctogonal com
26 cm de

largura e 10 cm
de altura, no
meio desta base

uma taça
pequena com

anel ouro

velho(vermelho
e azul),
estatueta

intercambiável,
quatro colunas
com cones

dourado, tubos e
anel ouro

velho(vermelho
e azul), acima
destes uma
base fina de

madeira com 4
águias nas
laterais, um
cone dourado

com anel ouro

velho( vermelho
e azul), uma
taça com alças e
tampa dourada
medindo 48 cm
à partir das

UN 20,00 570,00 11.400.00
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alças.
Confeccionado
em plástico
njetado
poliestireno.
Estatueta GG

intercambiável.
Com gravação
personalizável
em placa e
adesivo

desejada de
acordo com a

secretaria.

OTAL

Medalhas em

acrílico cristal

personalizado,
recortado a laser

no formato do

desenho-

gravação e
dizeres por
sistema digital
colorido de

acordo com

cada evento,
nas seguintes
medidas;

medalha com 3
mm de

espessura por 7
cm de diâmetro;
com cordão de

,0 cm de

argura por 40
cm de

comprimento,
em tecido

poliéstere
presilha de
metal para
echamento

vitoria UN 500,00 8,30 4.150,00

27.350.00Após 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 licitatóho foram solicitados as empresas
participantes e consideradas vencedoras: DISTRIBUIDORA DE MAT. DE ESC.

AMERICANSUL LIDA, ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, BUGRE COMERCIAL
EIRELI, 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 os mesmos 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: DISTRIBUIDORA DE MAT. DE
ESC. AWIERICANSUL LIDA, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ
73.272.528/0001-93, localizada no Município de Santo Antonio do Sudoeste, estado
do Paraná, ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ
20.962.892/0001-19, localizada no Município de Planalto, estado do Paraná,
BUGRE COMERCIAL EIRELI, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ
35.088.051/0001-00, localizada no Municipio de São Miguel do Oeste, estado de
Santa Catarina, classificada em 1° lugar para o fornecimento do objeto em sua
totalidade, conforme classificação acima, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de troféus e medalhas para premiação especifica das
competições oficiais nas seguintes modalidades: jogos, futsal, futebol de campo,
futebol suíço, voleibol, voleibol de areia, bolão, bochas e 48, realizadas pela
Secretaria Municipal De Cultura/Esportes, deste Município De Planalto 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.

5,
MA^^DCr^U I jCARLA SABRINA^RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

tEZAR AUGUSTO

'SOARES

Equipe de Apoio

066.4527549^03

ELIAS RAFAEL

FRITZEN ME

Elias Rafael Eritzen,

DISTRIBUIDORA DE

MAT. DE ESC.

AMERICANSUL LTDA

Marlon Rodrigo Malmann

da Costa

BUGRÈX:OMERCIAL

EIRELI

Dirlei Jose Paloshi.
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