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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 14:00hs, 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 DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER

designados conforme Portaria n° 005/2023 de 03 de janeiro de 2023, para a

realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023, DO TIPO

MENOR PREÇO, que tem por objeto a aquisição de itens para enxoval de bebê, kit

gestante, onde serão desenvolvidos cursos, projetos e atividades com grupos de

gestantes, assistidos pela Secretaria De Assistência Social, Secretaria Da Saúde

Deste Município De Planalto - PR, tendo como valor máximo a importância R$

127.037,00 (cento e vinte e sete mil e trinta e sete reais). Abertos os trabalhos, foram

credenciados os representantes das empresas: DANIEL DA SILVA JÚNIOR

CONFECÇÕES - ME, o Sr. Daniel da Silva Júnior, L L COMERCIO LTDA, o Sr.
Vitor Hugo Fernandes Alves, SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME, o Sr.

Paulo Martinkoski, ELIAS RAFAEL FRITZEN ME, o Sr. 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:

DANIEL DA SILVA JÚNIOR CONFECÇÕES
koXe Item Produtp/SerViço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total
1 5 Manta leve de soft

ou plush 100%
algodão, cores
diversas masculino

e feminino

88x76cm.

Smart bebe UN 180,00 12,60 2.268,00

1 6 Babitas feitas com

tecido de fralda

dupla 100%
algodão, cor

Minasrey bebe UN 180,00 6,47 1,164,60
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branca bordado

com cores diversas

35c65cm.

1 7 Fraldas de pano
confeccionada em

tecido duplo 100%
algodão 30/cm2 cor
branca tamanhos

65x65Gm.

Mlnasrey bebe UN 200,00 5,43 1.086,00

1 17 Mosquiteiro de
Varal de tule para
berço

Minasrey bebe UN 200,00 41,20 8.240,00

1 19 Toalha de banho
com capuz,

tamanho 65x80 cm,
composição 100%
algodão, gramatura
360 mg/m2 com
ótima absorção e
conforto.

Minasrey bebe UN 200,00 22,35 4.470.00

1 21 Lenços umedecidos
sem fragrância que
não causa irritação
na pele, pacote
com 100 unidades.

BabyFree bebe UN 250,00 7,70 1.925,00

TOTAL 19.153,60

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total
1 1 Tip. top de malha

100% algodão,
nas cores diversas

masculino e

feminino nos

tamanhos P, M e
G.(180 de cada
tamanho).

AMORIM UN 540,00 15,99 8.634,60

2 Pijamas baby nos
tamanhos P, M e G

masculino e

feminino em cores
diversas. (180 de
cada tamanho).

AMORIM UN 540,00 17,00 9.180,00

1 3 Meias soquete
branca (0-12
meses) 65%
algodão, 30%
potiamida e 5% de
DUtras fibras.

CAPTIVE UN 460,00 4,05 1.863,00

1 4 Cueiros baby tecido
ílanela 100%

algodão em cores
diversas masculino
eminino tamanho

BOxBOcm.

AMORIM UN 180,00 12,20 2.196,00

1

{

1

c

-ralda descartável

:om cobertura

suave, gel

absorvente que
absorve e solidifica
) fluxo

VIILLI JN 200,00 17.48 3.496,00
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11

rapidamente,
barreira protetora
contra vazamento e

abas ajustáveis,
tamanho M. Pacote

com 16 unidades

no mínimo.

Fralda descartável

com cobertura

suave, gel
absorvente que
absorve e

solidifica o fluxo

rapidamente,
barreira protetora
contra vazamento e

abas ajustáveis,
tamanho G. Pacote

com 16 unidades

no mínimo.

Fralda descartável

com cobertura

suave, gel
absorvente que
absorve e solidifica

o fluxo

rapidamente,
barreira protetora
contra vazamento e

abas ajustáveis,
tamanho GG.

Pacote com 16

unidades no

mínimo.

MILLI

MILLI

UN

UN

200,00

200,00

17,50

13,50

3.500,00

2.700,00

15 Shampoo baby,
todos os tipos de
cabelos, não cause

ardência e irritação
testado e aprovado
dermatologicament
e 200ml.

HUGGIES UN 180,00 10,05 1.809,00

16 Sabonete neutro

em liquido para
todos os tipos de
pele, que não
cause ardência

nem irritação,
testado e aprovado
dermatologicament
e 200 ml

123 UN 200,00 5,75 1.150,00

18 Creme preventivo
de assaduras

nistatina + óxido de

zinco 60 g

BABYMED UN 200,00 10,15 2.030,00

20 Kit baby recém-
nascido com 08

peças termômetro,

conta gotas, pente,
escova de cabelo,
escova dental

gengivas de

CAPTIVE UN 200,00 46,00 9.200,00
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silicone, cortador d€
unha, lixa de unha

aspirador nasal.

1

TOTA^L 45.758,60

L L COMERCIO LTDA

Lote Item Prodütd^Séí^i^:- ; Marca Modelo Unidade Quárítidicll Pre^Ò tbíâfl
1 12 Body manga curta

feito com malha

100% algodão com
elastano nas cores
diversas masculino

e feminino

tamanhos P, M e G.
{180 de cada
tamanho).

YASMIN BMC UN 540,00 13,90 7.506,00

1 13 Body manga longa
feito com malha

100% algodão com
elastano nas cores

diversas masculino
e feminino

tamanhos P, M e G.
(180 de cada
tamanho).

YASMIN BML UN 540,00 14,30 7.722,00

1 14 BOLSA

maternidade,
abertura superior
com zíper 10%
Doliéster; abertura
37cm, Duas alças
de mão e uma alça
de ombro em

polipropileno.
-1 Bolso frontal

fechamento em

zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais
em tela

MERVER BM UN 200,00 43,10 8.620.00

TOTAL 23.848,00
SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA

Lote tem PrddutõiBèfviço Marca Modelo Unidade Quantidade =>'reçò Preço total
8

(

■

(

r

Fralda descartável

com cobertura

suave, gel
absorvente que
absorve e

solidifica 0 fluxo

apidamente,
carreira protetora
contra vazamento e

abas ajustáveis,
amanho P. Pacote

com 16 unidades

10 mínimo.

PERSONAL

BABY

UN 200,00 12,95 2.590,00

1 üTAL í.590.00

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.
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Dando-se continuidade ao certame íicitatório foi solicitado a empresas participantes

e consideradas vencedoras: DANIEL DA SILVA JÚNIOR CONFECÇÕES - ME, L L

COMERCIO LTDA, SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME, 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 os mesmos estavam em

consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento íicitatório e por

conseqüência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No curso

do Presente procedimento íicitatório 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 íicitatório, em favor das empresas: ELIAS RAFAEL

FRITZEN - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 20.962.892/0001-19, com sede em

Planalto - PR, L L COMERCIO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ

49.293.597/0001-07, com sede em Corbélia - PR, DANIEL DA SILVA JÚNIOR

CONFECÇÕES - ME, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ 17.835.808/0001-91,
com sede em Guaíra - PR, SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME, pessoa

jurídica com inscrição no CNPJ 26.917.650/0001-90, com sede em Planalto - PR.

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

classificação acima, pertinente a aquisição de itens para enxoval de bebê, kit

gestante, onde serão desenvolvidos cursos, projetos e atividades com grupos de

gestantes, assistidos pela Secretaria De Assistência Social, Secretaria Da Saúde

Deste Município De Planalto - PR e proposta de preço das licitantes. 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.

"-PoXjüÍO.KIÍGUSTO SOARES "DÍMO VINÍCIUS RUCKHABER Cm^i\UGUSTO SOARES RUCKHABER ILAS

(P6.452.549-03

Equipe de Apoio

113.472.119-69

Equipe de Apoio

ABRINA RECH

MALINSKI

068.626.699-40

Pregoeira

ATA PREGÃO PRESENCIAL 010/2023 Página 5



^ANIEL DA SIL^JÚNIOR
'  CONFECÇÕÉS- ME

Daniel da Silva Júnior

L L COMÊ'Re;iO LTDA

Vitor Hu^ Fernandes Alves
SUPERMERCADO

MARTINKOSKI LTDA-ME

Paulo Martinkoski

cA

ELIAS RAFAEL FRITZEN^ME

Elias Rafael Fritzen.
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