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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2022

Aos dois dias do mês de dezembro 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° 094/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a Contratação de empresa visando à aquisição de uniformes esportivos,

destinado à Secretaria de Esportes do Município de Planalto - PR, tendo como valor

máximo a importância R$ 95.224,36 (noventa e cinco mil duzentos e vinte e quatro

reais e trinta e seis centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os

representantes das empresas: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, o Sr. Elias Rafael

Fritzen, EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO ME, o Sr. Edison Alves da Conceição.

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:

EDISON ALVES DA CONCEICAO

Lote Item Produto/Serviço

Camisa Gola Polo

Masculina: Tecido

malha piquet inglês
53% algodão e 47%
poliéster; cor a
definir; Gola polo,
com entretela 100%

algodão, apenas de
um lado do tecido,
fixa nas costuras;
abotoamento com

Marca

INOVE

Modelo Unid

UN 20,00 49,00 980,00
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3,0cm de a largura x
14,0 cm de altura,
com entretela 100%

algodão, apenas de
um lado do tecido,
fixa nas costuras;
com dois botões de

1,2cm com 4 furos,
na cor do tecido; as
casas dos botões

deverão ter

tamanhos 1,7 cm,
no sentido vertical,
deve ser feita em

caseadeira industria

de modo a impedir o
desfiamento ou

esgarçamento do
tecido; com 01 bolso
do lado esquerdo na
altura do peito
modelo de bico

medindo

aproximadamente
13,0 cm de largura x
12,5 cm de
comprimento; com
bordado no bolso a

definir, este bordado
considerando

entrelinhas, deverá
:er no total de

medidas 8,0cm por
4,0cm; todas as
bordas internas

deverão ser

overlocadas; as
costuras devem ser

bem acabadas de

modo a impedir
desfiamento ou

esgarçamento do
ecido e bem

reforçadas de modo
a impedir a abertura
das mesmas; com
01 (um) botão
sobressalente,
costurados no

interior d e cada

peça do uniforme,
em local que não
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prejudique a
vestimenta: as
etiquetas deverão
ser costuradas na

lateral interna das

camisas, com todas
as informações
exigidas.

Conjunto de regata
e calção para vôlei
praia masculino.

Regata esportiva,
modelo machão, em
dry fit (92% poliéster
8% elastano

gramatura 120).
Desenhos;

sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
cliente (tais como
números,
logomarcas, nome e
brasão município,
cores variadas).
Gola careca ou

arredondada a

definir no momento

da fabricação: com
viés aplicado com 2
costuras em

máquina galoneira.
Barra do corpo:
costura dupla, bitola
estreita, com

tamanho de 2 cm

galoneira refiladeira.
Modelagem corte
anatômico. Gordo

tecido a definir.

Calção esportivo,
em tecido dry fit
(92% poliéster 8%
elastano gramatura
120). Desenhos:
sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
município (tais como
números.

INOVE UN 12.00 70,00 840,00
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logomarcas, nome e
brasão município,
cores variadas).
Barra da perna:
costura dupla, bitola
estreita, com

tamanho de 2 cm

galoneira refiladeira.
Cós elástico: com

elástico de 40mm

com cordão e

acabamento na

elastiqueira e
travete para evitar
que desmanche as
costuras. Cor do

tecido a definir.

Tamanho adulto do

PP ao EXGG.

Conjunto de regata
e bermuda para
vôlei praia feminino.

Regata esportiva,
modelo machão, em
dry fit (92% poliéster
8% elastano

gramatura 120).
Desenhos:

sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
município (tais como
números,
ogomarcas, nome e

brasão município,
cores variadas) Gola
careca ou

arredondada a

definir no momento

da fabricação: com
viés aplicado com 2
costuras em

máquina galoneira.
Barra do corpo:
costura dupla, bitola
estreita, com
amanho de 2 cm

galoneira refiladeira.
Modelagem com

|corte anatômico.

INOVE UN 12,00 70,00 840,00
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Cor do tecido a

definir.

Bermuda esportiva,
em tecido (90%
poliamida e 10%
elastano).
Desenhos:

sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
município (tais como
números,

logomarcas, nome e
brasão município,
cores variadas).
Barra perna: costura
dupla, bitola estreita,
com tamanho de 2

cm galoneira
refiladeira. Cós alto

no mesmo material

da peça, travete
para evitar que
desmanche as

costuras. Cor do

tecido a definir.

Tamanho adulto do

PP ao EXGG.

t^GASALHO
Composto por blusa
e calça em tecido
JAVA. Blusa:

acabamento dos

punhos e barra em
Ribana Poliéster,
zíper nos dois
bolsos laterais, zíper
iacaré frontal. Calça:
acabamento da

cintura com elástico

de 4 cm, rebatidos
com 4 costuras e

cordão para ajuste,
dois bolsos laterais

com zíper, todas as
costuras rebatidas e

reforçadas.
Sublimação:
conforme modelo

desenvolvido pelo

INOVE UN 40,00 178,0
O

7.120,00
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município.
Logomarcas: a
serem definidas.

Tamanhos (P, M, G,
GG, E EXGG-

ADULTO).

Kit uniforme

esportivo para o
Futebol

Características

mínimas: composto
por camisa, calção e
meias (profissional)
cano longo,
numeradas, dray
elastano 96%

poliéster E 4%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P, M, G e GG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
brasão do Município
e do Departamento
de Esporte e Lazer,
número frente e

verso, nome do

Município em cima
do número,
modalidade

esportiva embaixo
do número

masculino e

Feminino) solicitado
no ato do pedido.
Bandeiras do

Paraná, parte frontal
acima do peito.
Calção com
sublimação, várias
cores, com

numeração na frente
e logo do Município
de Planalto e

Secretaria de

Esportes. (Modelo
masculino, com
cordão interno), com
elástico. Número

pintado na frente

INOVE UN 70,00 73,00 5.110,00
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dos shorts.

Dimensões P, M, G
e GG. A modalidade

e modelo do

uniforme serão

repassados no ato
do pedido.

Kit uniforme

esportivo para o
Futsal

Características

mínimas: composto
por camisa, calção e
meias (profissional)
cano longo,
numeradas, dray
elastano 96%

poliéster E 4%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P, M, G e GG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
brasão do Município
e do Departamento
de Esporte e Lazer,
número frente e

verso, nome do

Município em cima
do número,

modalidade

esportiva embaixo
do número

(masculino e
feminino) solicitado
no ato do pedido.
Bandeiras do

Paraná, parte frontal
acima do peito.
Calção com
sublimação, várias
cores, com

numeração na frente
e logo do Município
de Planalto e

Secretaria de

Esportes. (Modelo
masculino, com
cordão interno), com
elástico. Número

INOVE UN 100,00 73,00 7.300,00
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pintado na frente
dos shorts.

Dimensões P. M, G
e GG. A modalidade

e modelo do

uniforme serão

repassados no ato
do pedido.

Kit uniforme

esportivo para o
Voleibol Masculino

Características

mínimas: Composto
por camisa e calção
numeradas dray
elastano, 90%
poliéster e 10%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P. M. G e GG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
Bandeira do

Município a
Esquerda no peito,
Bandeira do Paraná

no lado direito acima

no peito e Brasão da
Secretaria dos

Esportes no centro
acima do número

frontal, número
frente e verso, nome
do Município em
cima do número

somente na parte de
trás, solicitado no

ato do pedido.
Calção com
sublimação, várias
cores, com

numeração na frente
e logo do Município
de Planalto e

Secretaria dos

Esportes. (Modelo
masculino, com
cordão interno), com
elástico. Número

pintado na frente

INOVE UN 30,00 96,00 2.880,00
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8

dos shorts.

Dimensões P, M, G
e GG. Meias

(profissional) cano
médio com

serigrafia na parte
de trás - Vôlei

PLTO. A

modalidade e

modelo do uniforme

serão repassados
no ato do pedido.

Kit uniforme

esportivo para o
Voleibol Feminino

Características

mínimas: composto
por camisa e shorts
com cós alto

numeradas dray
elastano; 90%

poliéster E 10%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P. M, GeGG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
Bandeira do

Município a
Esquerda no peito,
Bandeira do Paraná

no lado direito acima

no peito e Brasão da
Secretaria dos

Esportes no centro
acima do número

frontal, número
frente e verso, nome
do Município em
cima do número

somente na parte de
trás, solicitado no
ato do pedido.
Shorts com

sublimação, várias
cores, com

numeração na frente
e logo do Município
de Planaito e

Secretaria dos

INOVE UN 30,00 96,00 2.880,00
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Esportes. (Modelo
feminino), com
elástico. Número

pintado na frente
dos shorts.

Dimensões P, M, G
e GG. Meias

(profissional) cano
médio com

serígrafía na parte
de trás - Vôlei

PLTO. A

modalidade e

modelo do uniforme

serão repassados
no ato do pedido.

Kit uniforme

esportivo para o
Bolão

Características

mínimas: composto
por camisa e
bermuda

(profissional),
numeradas, dray
elastano 96%

políéster E 4%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P, M, G e GG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
brasão do Município
e da Secretaria de

Esportes, número
frente e verso, nome
do Município em
cima do número,

modalidade

esportiva embaixo
do número

(masculino e
feminino) solicitado
no ato do pedido.
Bandeiras do

Paraná, parte frontal
acima do peito.
Calção com
sublimação, várias
cores, com

INOVE UN 30,00 74,00 2.220,00
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numeração na frente
e logo do Município
de Planalto e

Secretaria de

Esportes. (Modelo
masculino, com
cordão interno), com
elástico. Dimensões

P. M, GeGG. A

modalidade e

modelo do uniforme

serão repassados
no ato do pedido.

Kit uniforme

esportivo completo
para Bocha

Características

mínimas: composto
por camisa e
bermuda

(profissional),
numeradas, dray
elastano 96%

poliéster E 4%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P, M, G e GG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
brasão do Município
e da Secretaria de

Esportes, número
frente e verso, nome
do Município em
cima do número,
modalidade

esportiva embaixo
do número

masculino e

feminino) solicitado
no ato do pedido.
Bandeiras do

Paraná, parte frontal
acima do peito.
Calção com
sublimação, várias
cores, com

numeração na frente
e logo do Município
de Planalto e

INOVE UN 30,00 74,00 2.220,00
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Secretaria de

Esportes. (Modelo
masculino, com
cordão interno), com
elástico. Número

pintado na frente
dos shorts.

Dimensões P, M, G
e GG. A modalidade

e modelo do

uniforme serão

repassados no ato
do pedido.

11 Conjunto de jaqueta
e calça agasalho
esportivo.

Jaqueta: em tecido
malha Bariloche

felpado (100%
poliéster) gramatura
360m^. Zíper: zíper
de nylon com
fechamento desde a

barra ao final da

gola, com cor
semelhante à da

jaqueta. Barra do
corpo/ manga: com
punho com 5,5 cm
de largura em
ribana. Bolso: 2

bolsos na lateral

junto a costura.
Desenhos:

sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
município (tais como
números,
logomarcas, cores
variadas, etc). Gola:
aproximadamente 7
cm de largura com
reforço nas partes
de trás (cobertura
de gola). Cor do
tecido a definir.

Calça: em tecido
malha Bariloche

felpado (100%

INOVE UN 12,00 165,5
O

1.986,00
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13

poliéster) gramatura
360m^. Bolso: 2

bolsos na lateral

junto a costura.
Desenhos:

sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
município (tais como
números,
logomarcas, cores
variadas, etc). Cós
elástico; com

elástico de 40mm

com cordão e

acabamento na

elastiqueira e
travete para evitar
que desmanche as
costuras. Cor do

tecido a definir.

Tamanho adulto do

PP ao EXGG.

Camisa em 100%

poliester. Manga
curta. Gola redonda

com ribana.

Desenhos:

sublimação total
conforme modelo

desenvolvido pelo
município (tais como
números,
logomarcas, nome e
brasão município,
cores variadas). Cor
do tecido a definir.

Tamanho adulto do

PP ao EXGG.

Tamanho infanto

uvenil do 8 ao 16.

Kit uniforme

esportivo para
treinamentos

Características

mínimas: composto
Dor camisa, calção e
meias (profissional)
cano longo,
numeradas, dray
elastano 96%

INOVE

INOVE

UN

UN

100,00

600,00

40,00

85,00

4.000,00

51.000,00
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poliéster E 4%
ELASTANO com

diversos tamanhos

(P, M, G e GG) em
sistema de

sublimação de
diversas cores,
brasão do Município
e do Departamento
de Esporte e Lazer,
número frente e

verso, nome do

Município em cima
do número,
modalidade

esportiva embaixo
do número

(masculino e
feminino) solicitado
no ato do pedido.
Bandeiras do

Paraná, parte frontal
acima do peito.
Calção com
sublimação, várias
cores, com

numeração na frente
e logo do Município
de Planalto e

Secretaria de

Esportes. (Modelo
masculino, com
cordão interno), com
elástico. Número

pintado na frente
dos shorts.

Dimensões P, M, G
e GG. A modalidade

e modelo do

uniforme serão

repassados no ato
do pedido.

TOTAL 89.376,00

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 a empresas participante e

considerada vencedora: EDISON ALVES DA CONCEICAO ME, em conformidade

ATA PREGÃO PRESENCIAL 094/2022
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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 íicitantes

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 das íicitantes participantes. A

Pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento

licitatório, em favor da empresa: EDISON ALVES DA CONCEICAO ME, pessoa

jurídica com inscrição no CNPJ 13.481.323/0001-96, com sede na Rua Quatro,

Industrial, município de Planalto, estado do Paraná, classificada em 1° lugar para o

fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a

Contratação de empresa visando à aquisição de uniformes esportivos, destinado à

Secretaria de Esportes 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 íicitantes.

?(í?n. \y^nAjvaiò
CARLA SABRINA^RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

R AUGUSTO

(èOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

TIAS RAFAEL FRITZEÍsf^^

ME

Elias Rafael Fritzen

edisoSj àlve? da

CONCEIÇÃO ME

Edison Alves da

Conceição
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