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

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2023

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00hs. na^

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° 011/2023, DO TIPO

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

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste

município de Planalto - PR, tendo como valor máximo a importância R$ 93.937,05

(Noventa e três mil e novecentos e trinta e sete reais e cinco centavos). Abertos os

trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: DISTRIBUIDORA

TIO IVO LTDA, o Sr. Moisés Luiz Boff, 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. A empresa SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME foi

desclassificada nos lotes 02. 07. 11. 13. 14. 15 e 18 por não cotar todos os itens dos

respectivos lotes. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde

foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa

subsequente:

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Pfèço total
2 1 ÁGUA SANITÁRIA

uso doméstico,

embalagem
plástica, resistente,
tampa com lacre p/
permitir uma boa
vedação da
embalagem.
Composição:
hipoclorito de sódio

SEMPRE

VIVA

UN 350,00 7,94 2.779,00
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e água; teor de
cloro ativo: 2,0% a
2,5% p/p, cor
levemente amarelo-
esverdeada. Na

embalagem deverá
constar a data de

fabricação, data de
validade do produto
e registro na
ANVISA e demais

dizeres

obrigatórios,
conforme legislação
vigente.

Embalagem
contendo õ.OOOmI

AROMATIZADOR/

NEUTRALIZADOR
DE ODORES

PARA AMBIENTE,
em forma de

aerossol, fragrância
agradável, não
contendo

clorofluorcarbono-
cfc (inofensivo à
camada de ozônio).
Registro no
ministério da saúde.

Embalagem
contendo o nome

do fabricante, data
de fabricação e
Drazo de validade.

Embalagem: frasco
com400ml.

KELTRIN UN 90,00 7,39 665,10

PEDRA

SANITÁRIA para
uso em vaso

sanitário,
higienizante,
ooder bactericida.

Arredondada com

suporte. Aroma:
floral, eucalipto,
avanda ou jasmim.
Consistência:

sólida.

Composição:
paradiclorobenzeno
Essência e

corante. Peso: 36g.
Variação: +/-10%
do peso. Uso: vaso
sanitário.

SANY UN 150,00 .10 65,00

saponAceo
CREMOSO,
composição

GLAMOUR UN 00,00 .50 350,00
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tensoativos

aniônico e nâo-

aniônico,
espessante,

aplicação limpeza
pisos, paredes e
louças,
características

adicionais

componente ativo
biodegradável
linear alquibenzeno
aspecto físico
cremoso, embalado

em frasco de 300

ml. A embalagem
deverá conter

externamente os

dados de

identificação,
procedência,
número do lote,
validade e número

de registro no
ministério da saúde.

ÁLCOOL ETÍLICO,
frasco 1 litro, com
teor alcoólico entre

95,96 GL,

volume/volume ou

92.6a93,8a15®C,
INMETRO, caixa
com 12 unidades.

SUPER

VALE

CX 150,00 70,00 10.500,00

DESINFETANTE

LÍQUIDO DE USO
GERAL - age de
modo efetivo,

removendo

totalmente os

diversos tipos de
sujidades e
manchas.

Composição:
associação de
tensoativos nâo-

iônicos e catiônicos,
agentes

sequestrantes,
agentes
emulsionantes,
corantes, essência

avanda/floral e

veículo aquoso.
Galão capacidade
mínima de 5 litros.

Diluição mínima:
:20. Com registro
na ANVISA.

JASMINE UN 50,00 8,47 423,50

DETERGENTE

DESENGORDURA

NTE AMONIACAL,
impador para

SIPROLIMP UN 20,00 24,92 498,40
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sujeira pesada,
com ação

desengordurante
com enxágüe para
pisos, com alto
poder de remoção
de óleos e gorduras
(fogões, coifas,
suggar e outros) e.
em ladrilhos e

outros pisos
encerados ou

outros

acabamentos.

Anula cheiro de

gordura e fritura.
Ideal para limpeza
pesada. Faixa de
concentração para
o uso: de 1,0 a
5,0% (de 10 a 50 ml
por litro de água).
Aspecto: líquido; ph
10,0-11,5;

composição
química: tensoativo
aniônico, amônia,
aícalinizante e

sequestrante,
princípio ativo:
dodeciibenzeno

suifonato de sódio
(n° cas 25155-30-
0) 4,0-7,0%.
Embalagem:
bombona de 5

litros.

DETERGENTE

VlULTIUSO

recomendado para
a limpeza geral na
copa e cozinha
Remove com

facilidade gorduras,
animais, vegetais e
minerais. Ação
desengordurante,
excelente resultado

em sujeiras de fácil
remoção, o produto
já vem pronto para
uso facilitando o

uso no dia-a-dia,
com ph neutro e
alto poder de
limpeza, excelente
poder de remoção
de gorduras.
Frascos de 5 litros.

SIPROLIMP UN 30,00 12,96 388,80

DETERGENTE

NEUTRO

recomendado para

JASMINE UN 20,00 1,96 239,20
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a limpeza geral na
copa e cozinha.
Remove com

facilidade gorduras
animais, vegetais e
minerais. Ação
desengordurante,
excelente resultado

em sujeiras de fácil
remoção o produto
já vem pronto para
uso facilitando o

uso no dia-a-dia,
com ph neutro e
alto poder de
impeza, excelente
poder de remoção
de gorduras.
Detergente de
aspecto líquido
viscoso, indicado
íara lavagem de
ouças, talheres,

copos e utensílios
de cozinha em

geral. Embalado em

Frasco plástico
transparente de 5
litros. Composição:
componente ativo /
tensoativo aniônico

inear

alquilbenzeno
sulfonato de sódio)
e glicerina;
coadjuvantes:
conservantes,
sequestrante,
espessantes,

corantes, fragrância
e veículo. Deve

possuir n° de
notificação da
anvisa/ms impresso
no rótulo, o produto
deve possuir as
seguintes
características: ph
entre 6,5 e 7,5;
viscosidade de 300
cp a 500 Cp:
matéria ativa

aniônica entre 8,0%
e 10,0%, baseado
nas características

do produto
referência ypê, da
fabricante química
amparo Ltda.,
comprovadas por
laudo técnico

expedido por
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laboratório idôneo

registrado junto à
ANVISA

ESCOVA PARA

LIMPEZA, oval, uso
geral, base em

polipropileno,
resistente, medindo
no mínimo 12 cm

de comprimento e
cerdas de nylon
medindo no mínimo
O cm de altura.

LOQ UN 20,00 2,40 48,00

ESCOVA

SANITÁRIA COM
SUPORTE.

\/laterial; cabo e

base em

polipropileno,
cerdas em nylon
sintético ou

polipropileno.
Cerdas:

comprimento
mínimo (saliente)
de 12cm e

espessura média
de 0,60mm, com
fixação firme e
resistente ao cabo.

Cabo: altura 18cm.

Para uso de

impeza de vaso
sanitário.

PLASNEW UN 10,00 6,00 60,00

ESPONJA DE AÇO
inoxidável de longa
duração. 10
gramas.

NOBRE UN 20,00 2,50 50,00

ESPONJA DE LA

AÇO - material lã
de aço carbono,
formato retangular,
textura macia,
isenta de sinais de

oxidação,
comprimento
mínimo 9 cm,
largura mínima
4cm, peso líquido
mínimo 42 g -
aplicação utensílios
e limpeza em geral.
Embalagem com 8
unidades.

ASSOLAN POTE 20.00 .95 39,00

ESPONJA DE

LOUÇA DUPLA
FACE (fibra e
espuma), formato
retangular,
medindo

110x75x23 mm,
abrasividade média.

BETANIN PCTE 10,00 ,20 22,00
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11

Composição:
espuma de

poliuretano com
bactericida, fibra
sintética com

abrasivo. Pacote

com 3 unidades. O

produto deve
possuir

características de

desempenho e
durabilidade iguais
ou superiores ao
produto da marca

scotch-brite,
fabricante 3m

comprovado por
audo expedido por
aboratório

habilitado.

GUARDANAPO,
papel absorvente,
folha dupla de alta
qualidade, na cor
branca, 4 dobras,
dimensões mínimas
24x22 cm, 100%
fibras naturais.

Embalagem: pacote
com 50 unidades,
com dados do

fabricante, data de
fabricação e prazo
de validade.

PAPEL HIGIÊNICO
DE BOA

QUALIDADE-

folha simples,
classe 01, ,
fragrância neutra,
na cor branca,

alvura ISO maior
que 80%, índice de
maciez menor que
6 nm/g, resistência
a tração ponderada
igual ou maior que
90 n/m, quantidade
de furos menor que
100 mm2/m2,
quantidade de
Dintas menor que
200 mm2/m2,
tempo de absorção
de água menor que
6 s, conforme
norma ABNT nbr

15464-1 e 15134,

características

complementares:
matéria prima 100%
ibra vegetal.

LAR

SIRIUS

PCTE 150,00 1,00 150,00

FRD 300,00 38,22 1.466,00
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comprimento do
rolo 30m - com

tolerância de 2%,
com largura de 10
cm - com tolerância

de 2%, diâmetro no
máximo 11,7 cm,
largura do tubete
10cm - com

tolerância de 2%,
diâmetro interno

maior que 4 cm,
formato gofrado,
picotado, rotulagem
contendo: d

identificação da
classe, marca,
quantidade de
rolos, aroma,

metragem do papel,
nome do fabricante

e fantasia, CNPJ, e-
maii, telefone do

sac, embalagem
com boa

visibilidade do

produto.

Pacote com no

mínimo 4 rolos-

fardo com no

mínimo 16 pacotes.

11 PAPEL

HIGIÊNICO, neutro,
folha dupla, em
rolo, com

dimensões lOcm

(largura) x 30m
(comprimento) com
variação em até +/-
2% (dois por cento),
100% fibras

celulósicas, não
reciclado, isento de
partículas lenhosas,
metálicas,

fragmentos
plásticos ou outras
substâncias nocivas

a saúde, grafado
(com relevo),
crepado (com
elasticidade), na cor
branca, macio, alta
absorção, solúvel
em água, sem
odor.Embalagem
contendo

SIRIUS FRD 200,00 52,68 10.536,00
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informações sobre
o produto e o

fabricante, sendo
todos os dizeres em

língua portuguesa
(brasil). Critérios de
conferência e

inspeção no
recebimento; visual,
por cheiro, tato e

medição. Pacote
com no mínimo 4

rolos - fardo com
no mínimo 16

oacotes.

PAPEL TOALHA

com lOOOfolhas, 03
dobras, Inter folha,
100% celulose

virgem, branco
neve, não reciclado
alta qualidade,
26x23 cm, cada
fardo com 05

pacotes contendo

000 folhas.

FRANCIPE FRD 300,00 45,97 13.791,00

13 RODO DE

ESPUMA com cabo
utilizado para
impeza de
azulejos, pisos
rústicos, paredes,
orros em alvenaria.

|Espuma com alta
resistência. Base

em madeira com

espuma grampeada
largura:40 cm,
densidade da

espuma: média

LOCATELI UN 20,00 9,00 80,00

13 RODO PARA PISO

com borracha de

e.v.a, base em
madeira com 100

cm de

comprimento, cabo
em madeira

revestido em

plástico,
rosqueável, com
120 cm de

comprimento,
podendo ter
variação
dimensional de +/-
5 %. As borrachas

deverão ultrapassar
a base em no

mínimo 1 cm.

LOQ UN 20,00 9,00 180,00
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ROUPA, aspecto
físico líquido
vlscoso,

concentrado,
perfumado
composição; sal de
amônio,

coadjuvante,
fragrância, corante
água.

Embalagem de 2
litros, com tampa
abre e fecha de

rosquear. Na
embalagem deverá
conter os dados de

identificação,
procedência,
número do lote,
validade, modo de
usar, advertências

e número de

registro junto à
ANViSA.

Semelhante à

marca Ipê.

14 SABAO EM

BARRA, de
glicerina 200 g na
cor azul embalado

em saco plástico,
eb 56/54 da ABNT

contendo 05

unidades. A

embalagem deverá
conter

externamente os

dados de

identificação,
procedência,
número do lote,
validade e número

do registro no
ministério da saúde.

LAR PCTE 80,00 8,86 708,80

14 SABÃO EM PÓ
indicado para
avagem de roupa
branca e colorida,
com tensoativo

biodegradável e
triplação. Embalado
em recipiente com
1 kg, com sistema
orático para
echamento após o
uso, composição:
alcalinizantes,
sequestrantes,
branqueadores

ASTER UN 50,00 7,89 394,50
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ópticos,
componente ativo

linear alquilbenzeno
sulfonato de sódio
em concentração
entre 10% e 20%,
coadjuvantes,
enzimas em

concentração de
1%, corante,
fragrância, carga e
água. Deverá
constar na

embalagem os
dados do

'abricante,
instruções e
precauções de uso,
código de barra, n
do registro do
produto junto a
ANVISA. As

características de

composição.
Devem ser iguais
ou superiores às do
produto referência:
orno multiaçâo,
Bbricante Unilever.
As características

referidas deverão

ser comprovadas
por laudo expedido
por laboratório de
idoneidade

reconhecida

cadastrado junto à
ANVISA.

15 REFIL SABONETE

LIQUIDO õOOmI

para dispensar,
fragrância erva
doce.

PREMISSE UN 30,00 4,73 141,90

SABONETE

LIQUIDO PARA
MÃO - sabonete
antisséptico para
higiene das mãos.
Limpeza e assepsia
das mãos com

eficácia contra um

amplo espectro de
micro-organismos
(staphyiococcusaur
eaus, escherichia
coli,

Dseudomonasaerug
nosa, e salmonela

choleraesuis). Faixa
de concentração
Dara o uso: puro.

Aspecto: líquido

PREMISSE UN 00,00 20,00 2.000,00
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viscoso; ph 6,0-
8,0; composição
química:

tensoativoaniônico
tensoativo não
iônico,
tensoativoanfótero
agente

bactericida;
princípio ativo:
triclosan (n® cas
3380-34-5) 0,3-
0,5%. Embalagem
com 5 litros.

15 SABONETE-em
tablete, uso adulto,
de fragrância
suave. O sabonete

deve possuir
grande poder
espumante, ser

cremoso o

suficiente para não
desenvolver

rachaduras ao

longo do tempo de
sua utilização,
brmar o mínimo de

massa gelatinosa
que leva ao seu
amolecimento

Drecoce e não

causar irritabilidade

dérmica.

Embalagem: pacote
com 01 unidade de

90 g. a embalagem
everá conter

externamente os

ados de

identificação,
procedência,
número do lote,
validade e número

de registro no
ministério da saúde

VIOTIVUS UN 200,00 1,65 330,00

17 SACO DE PAPEL

VIONOLÚCIDO,
IPO PIPOCA,

tamanho 2, branco
00% celulose

ãrdo com 500

unidades tamanho

fechado

aproximado
15,5cm/8cm.

•^CAS RD 30,00 3,78 413,40

17

18 1

SACO DE

GELADINHO com

1000 unidades,
medindo 4cm x

23cm.

CHICO FRD 10,00 10,66 106,60

SHAMPOO - em ERDERA UN 300,00 5,84 1.752,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL 011/2023
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embalagem de 480
ml, fórmula suave

que não irrita os
olho contem ph
neutro, com

glicerina
proporciona brilho e
macies natural dos

cabelos, testados

dermatologicament
e formulado de

maneira a

minimizar o

possível surgimento
de alergia.
Fragrância neutra,
podendo ser
utilizado

diariamente em

todos os tipos de
cabelo.

18 SHAMPOO

NFANTIL,
capacidade mínima
de 200ml,

ragrância suave,
não irrita os olhos,

fórmula

hipoalergênica Ph
balanceado, não
conter corante.

VINI LADY UN 200,00 9,24 1.848,00

20 TOUCA

DESCARTÁVEL -
confeccionada em

tecido não tecido

tnt) micro

perfurada, com
elástico nas

extremidades:
redonda e

anatômica, cor
branca, tamanho

único; pacotes com
|100 toucas.

NOBRE POTE 100,00 12,00 1.200,00

OTAL 61.722,20

ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unidade Quantidade Preço Preço total.
19 TOALHA DE

BANHO FELPÜDA

TAMANHO

ADULTO

Composição do
tecido 100%

algodão; com 03
tramas 2x2,

medindo (Ixc)
(0,70x1,40) m;
gramatura entre
301 e 400 mg/m^,
com barra nos

CAPTIVE UN 250,00 17,91 4.477,50
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quatro

lados. Resistente a
processo de
lavagem industrial;
embalada

individualmente.
Diversas cores.

19 TOALHA PARA

ROSTO FELPUDA

TAMANHO

ADULTO

Composição do
tecido 100%

algodão; com 03
tramas 2x2,

medindo (Ixc)
0,45x0,70) m; com
barra nos quatro
ados. Resistente a

processo de
avagem industrial;
embalada

ndividualmente.

Diversas cores.

CAPTIVE UN 250,00 8,49 2.122,50

TOTAL 6.600,00
SUPERMERCADO MARTINKOSKÍ LTDA

ote Item Produto/Serviço

ABSORVENTE

HIGIÊNICO uso
externo.

Absorvente

higiênico íntimo,
feminino,
descartável, de uso
externo, tamanho e

espessura normal,
com abas,

hipoalérgico,
formato anatômico,
com absorção
eficiente e bordas

devidamente

acabadas,
constituído por
camada protetora
macia e

impermeável, com
linhas adesivas.

Composição
mínima: papel,
celulose,
poiipropileno,
adesivo

termoplástico,
polietileno, pacote
com no mínimo 08

unidades.

Marca

SYM

Modelo Unidade

PCTE

Quantidade

200,00

Preço total

3,17 634,00
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CREME DENTAL-
com flúor

embalagem com 90
gr. com

micropartículas de
cálcio, ação
bacteriana, registro
no ministério da

saúde, embalagem
deve conter a

marca do

fabricante, peso
iquido, data de
fabricação e prazo
de validade. Deve

ser aprovado pela
abo - {associação
brasileira de

odontologia)

INSETICIDA

aerossol, inseticida

doméstico: aerossol
mata moscas,

pernilongos,
mosquito da
dengue e suas
larvas); composto
de d-aletrina 0,1%,
oermetrina 0,2%;
etrametrina 0,2%;
solvente alinfatico;
propelente
propano/butano),
sem cfc; princípio
ativo d-aletrina;
princípio ativo
transflutrina;
embalado em

fasco metálico com
400 ml. Dados de

identificação do
produto, marca do
ábricante, data de
fabricação e prazo
e validade e

registro ou
notificação no
ministério da saúde.

CERA TIPO

LÍQUIDA. Aplicação
pisos cerâmicos,
mármore e Paviflex

cor VERMELHA

frasco de 750 ml. A

embalagem deve
conter

externamente

dados de

identificação
procedência
número do lote

FREEDENT

PROINSET

RUBI

UN 150,00 2,69 403,50

UN 20,00 8,25 165,00

UN 150,00 1.70 705,00
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validade e número
de registro no
ministério da saúde

LIMPA VIDRO-

limpa vidro, tipo
líquido. Cor
incolor/azul. Frasco
plástico de 500 ml.
Embalagem
certificada pelo
Inmetro, fabricante
deverá ter laudos

ou fichas técnicas

de especificação do
produto, ficha de

informações sobre
a segurança de

produtos químicos,
registros ou
notificações da
egisiaçâo vigente
no ministério da

saúde e ANVISA

para produtos e
embalagens. Data
de fabricação,
nome e registro do
químico
responsável com
CRQ, razão social,
endereço e CNPJ
do fabricante

deverão constar

visivelmente na

embalagem,

GOTA

LIMPA

UN 20,00 4,23 84,60

LUSTRA MÓVEIS -
frascos de 200 ml

fragrância lavanda.

YPE UN 5,00 5,37 26,85

10 LUVAS PARA

LIMPEZA em

borracha de látex

nitrílico com

revestimento

interno com flocos
de algodão
superfície externa
antiderrapante
resistentes à água,
resistentes à ácidos

em baixa

concentração e à
álcalis em baixa

concentração,
resistente a

Derfu ração,
rasgamento, corte e

abrasâo. Deverá
estar em

conformidade com
as normas da

ABNTNBR 13.393.

Embalagem

EXTRUZA UN 30,00 3,26 97.80
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plástica contendo
par. deve possuir n
de ca impresso e
válido. Tamanho

grande, (g)

10 LUVAS PARA

LIMPEZA em

borracha de látex

nitrílico com

revestimento

Interno com flocos
de algodão
superfície externa
antiderrapante
resistentes á água
resistentes à ácidos
em baixa

concentração e à
álcalis em baixa

concentração,
resistente a

perfuração,
rasgamento, corte e
abrasão. Deverá

estar em

conformidade com
as normas da

ABNTNBR 13.393.

Embalagem
plástica contendo 1
par. deve possuir n'
de ca impresso e
válido. Tamanho

médio(m).

NOBRE UN 30,00 3,22 96,60

10 LUVAS PARA

LIMPEZA em

borracha de látex

nitrílico com

revestimento

interno com flocos
e algodão

superfície externa
antiderrapante
resistentes à água,
resistentes à ácidos

em baixa

concentração e à
álcalis em baixa

concentração,
resistente a

perfuração,
rasgamento. corte e

abrasão. Deverá

estar em

conformidade com

as normas da

ABNTNBR 13.393.

Embalagem
plástica contendo 1
oar. deve possuir n°
e CA impresso e

válido.

NOBRE UN 20,00 3,22 64,40
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Tamanho

pequeno{p).

12 QUEROSENE,
composição
solvente, derivado
do petróleo, tipo
hidrocarbon

hidrocarboneto,
isento de benzeno,
para uso de

impeza em gerai,
em embalagem
oiástica de 1 litro

DA ILHA ÜN 80,00 11,58 926,40

16 SACO DE LIXO

AZUL, não

transparente,
capacidade de 100
litros, medindo 75
cm (largura) x 1,05
cm (altura mínima),
fabricados com

resinas

termoplásticas de
alta resistência,
compatível com a
sua capacidade
para

acondicionamento
de resíduos

comuns, devendo
estar em

conformidade com

as normas da

ABNT. nbr

9190/9191/13055/1

3056 apresentado
em rolo com 25

unidades.

NOSSA

TERRA

RL 250,00 7,88 1.970,00

SACO DE LIXO
AZUL, não

transparente,
capacidade de 15
itros, medindo 39
cm (largura) x 58
cm (altura mínima),
fabricados com
resinas

termoplásticas de
alta resistência,
compatível com a
sua capacidade
para

acondicionamento
de resíduos

comuns, devendo
estar em

conformidade com

as normas da abnt.

nbr

NOSSA

ERRA

RL 200,00 7,88 .576,00

Página 18ATA PREGÃO PRESENCIAL 011/2023



9190/9191/13055/1
3056 apresentado
em rolo com 50

unidades.

16 SACO DE LIXO
AZUL, nâo

transparente,
capacidade de 30
litros, medindo 59
cm (largura) x 62
cm (altura mínima),
fabricados com

resinas

termoplásticas de
alta resistência,
compatível com a
sua capacidade
para

acondicionamento

de resíduos

comuns, devendo
estar em

conformidade com

as normas da

ABNT. nbr

9190/9191/13055/1

3056 apresentado
em rolo com 50

unidades.

NOSSA

TERRA

RL 150,00 7,88 1.182.00

TOTAL 17.932,15

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. Para

o lote 04 constatou-se que o descritivo do item estava incorreto, sendo assim este foi

considerado FRACASSADO. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi

solicitado a empresas participantes e consideradas vencedoras: DISTRIBUIDORA

TIO fVO LTDA, 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

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 d
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empresas: ELIAS RAFAEL FRITZEN - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ

20.962.892/0001-19, com sede em Planalto - PR, DÍSTRIBUIDORA TIO IVO LIDA,
pessoa jurídica com inscrição no CNPJ 27.787.054/0001-03, com sede em Francisco

Beltrão - 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 materiais de consumo para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social 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.

066.452.549-03

Equipe de Apoio

DISTRI

DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER

113.472.119-69

Equipe de Apoio

:LIAS RAFAEL FRITZEN ME

Elias Rafael Fhtzen.

RLA SABRINK RECH
MALINSKI

068.626.699-40

Pregoeira

SUPERMERCADO

MARTINKOSKI LTDA - ME

Paulo Martinkoski
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