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Planalto - PR, 26 de Janeiro de 2022.

SOLICITAÇÃO

CCOf^VtTt □pregão □ tp
licitação
SOir^ITACÃO:
PRCCESS0(S):ÍL1,_/ãOãÃ

De: Lizandra Cristina Boní - Secretária de Assistência Social

Para: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal de Planalto

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação O objeto do certame é a contratação
de empresa visando a aquisição de kits de alimentação e higiene (cestas
básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência
Social, visando suprir as necessidades de famílias carentes e em

vulnerabilidade social, residentes neste município de Planalto/PR, conforme
segue abaixo:

ITEM EépècífícaÇâò üÕ Produto Quant. Preço
unitário

Preço
total

01 CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS
TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS
DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS
FORMAM 01 (UMA) CESTA BÁSICA:

1.200 79,44 95.328,00

01 unidade de arroz branco, grupo beneficiado, classe
longo fino. Tipo 1, embalagem de 5kg contendo
identificação do produto, marca do fabricantes, prazo de
validade, peso líquido.

1.000

01 unidades de óleo de Soja , tipo 1, refinado,
embalagem plástica, de QOOmI cada, contendo
identificação do produto, marca fabricante, prazo de
validade.

1.000

01 unidade de farinha de trigo, especial, embalagem
de 5 Kg ,contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso líquido. 0 produto
deverá ter aspecto de pó fino branco.

1.000

01 unidade de açúcar Cristal, especial, cor clara,
embalagem de 2 Kg, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.

1.000

OODl
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02 unidades de feijão Preto Tipo I, In natura, novo,
grãos inteiros, emlDaíagem de 1Kg cada, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido.

02 duas unidades de FUBÁ DE MILHO, 1 kg cada

01 unidades de MACARRÃO tipo espaguete, massa de
sêmola com ovos. Embalagem plástica de 2 Kg cada,
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade.

01 unidade de SAL refinado, iodado. Embalagem
plástica 1 Kg, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo da validade.

LOTE 002 550 KITs MATERIAL D HIGIENE E LIMPEZA

2.400

2.400

1.000

1.000

Quant

CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS

TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS
DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS
FORMAM 01 (UMA) CESTA BÁSICA:
AGUA SANITÁRIA embalagem 1 litro - composição;
hipoclorito de Sódio e água; principio ativo: hipoclorito
de Sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade
mínima de 12 meses, a Partir da data de entrega.

CREME DENTAL COM FLÚOR . 90 gr(Tubo com
9ügr.), na embalagem deverá constar data de
fabricação, validade e número de lote.

Buchas Esponja Multiuso Dupla Face Para Lavar
Louça
(2 unidades em cada cesta básica).

PAPEL HIGIÊNICO - Rolo picotado e gofrado, de folha
simples com medida media 30 metros x lOcm de alta
qualidade. 100% celulose virgem.

SABÃO EM PÓ PACOTE (1 KG) embalagem plástica
de primeira linha, azul, com aparência uniforme. Isentos
de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel rapidamente
em água.

ESCOVA DENTAL adulto Possui cerdas com pontas
arredondadas que limpam os dentes e massageiam a
gengiva, limpando a língua e ajudando a remover as
bactérias que causa mal hálito. Cerdas Médias
(2 unidades em cada cesta básica).

DETERGENTE DE LOUÇA - Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aniònicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água.
COMPONENTE ATIVO: Linear Alquil Benzeno

Preço Unit

45,63 25.096.50
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Sulfonato Embalagem circular, embalagem 500ml

SABÃO EM BARRA - SÓLIDA TRANSLÚCIDA,
fragrância neutro, tamanho 200gr, Solúvel em água,
não inflamável. UNID

550

SABONETE BARRA IBOgr compostos de ácidos
graxos de origem animal ou vegetal e possuem um pH
na faixa de 8 a 9,5 (pH alcalino) ANTI BACTERICIDA,
perfumes suaves.

550

ÁLCOOL GEL 70, ANTiSEPTICG PARA AS MÃOS -
Embalagem 5ÜOml ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR 550

TOTAL UNITÁRIO DO LOTE 01, por Cesta Básica R$ 79,44 (setenta e nove reais com quarenta e quatro
centavos )

TOTAL GERAL DO LOTE 01, de 1.000 Cestas Básicas R$95.328,00 (noventa e cinco mil, trezentos e
vinte e oito reais).

TOTAL UNITÁRIO DO LOTE 02 DE CADA KIT R$45,63 ( quarenta e cinco reais )
TOTAL GERAL DO LOTE 02 DOS 550 KITs R$ 25.096,50 ( vinte e cinco mil e noventa e seis reais com
cinqüenta centavos)

O valor total máximo da presente aquisição é de R$ 120.424,50 (cento e

vinte mil quatrocentos e vinte e quatro reais com cinqüenta centavos).

Atenciosamente,

^  Lizandra Cristina Boni
Secretária Municipal de Assistência Social
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1 Secretaria Municipal de Assistência Social e Centro de Referência de

Assistência Social (ORAS).

2.0BJET0;

2.1. O objeto do certame é, LOTE 01- AQUISIÇÃO DE 1.000 KITs CESTA

BÁSICA E LOTE 02 - AQUISIÇÃO DE 550 KITS DE MATERIAL DE HIGIENE

E LIMPEZA, para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência

Social, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

3.RESP0NSÃVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1 Lizandra Cristina Boní

4. JUSTIFICATIVAPARA A AQUISIÇÃO

4.1- As Cestas Básicas sào destinadas a atender as necessidades de

Pessoas/Famílias, deste Município, que comprovadamente encontram-se em

situação de Vulnerabilidade Social, conforme avaliação realizada por

profissionais competentes. É de caráter suplementar e temporário que integra

organicamente as garantias do Sistema Único de Assistência Social - SUAS,

com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos humanos e

sociais.

4.2-Trata-se de um dos benefícios socioassistenclais sob Incumbência da

política de assistência social. Está afiançado na Loas de 1993 e, em

legislações subsequentes, como atenção para as situações de nascimento,

morte, vivência de uma vulnerabilidade temporária e calamidade pública.

Trata-se de uma provisão, cujos municípios e os estados federados são

1

noo4
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responsáveis por sua oferta, numa relação de cooperação quanto à gestão,

regulamentação e financiamento.

4.3. O Beneficio eventual é uma modalidade de provisão de proteção social

básica, Portanto, necessária se faz a aquisição das cestas básicas para

realização do atendimento às famiíias, cuja renda mensal é baixa e não supre

suas necessidades e devido a Pandemia do COVID-19 muitos estão com

dificuldade para se reinserirem no mercado de trabalho.

4.4 .0 valor máximo para o item foi definido através do preço médio obtido entre

os orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, pesquisa no

Banco de Preços e no Menor Preço do Nota Paraná, que seguem anexos ao

Termo de Referência, sendo que os valores orçados com grande diferença foram

excluidos do cálculo.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

LOTE 001

1.200

Especificação do Produto Quant.

CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS

TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS
DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS
FORMAM 01 (UMA) CESTA BÁSICA:
01 unidade de arroz branco, grupo beneficiado, classe
longo fino, Tipo I, embalagem de 5kg contendo
identificação do produto, marca do fabricantes, prazo
de validade, peso líquido.

01 unidades de óleo de Soja , tipo I, refinado,
embalagem plástica, de QOOmI cada, contendo
identificação do produto, marca fabricante, prazo de
validade.

01 unidade de farinha de trigo, especial, embalagem
de 5 Kg ,contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso liquido. O produto
deverá ter aspecto de pó fino branco.

01 unidade de açúcar Cristal, especial, cor clara,
embalagem de 2 Kg, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.

02 unidades de feijão Preto Tipo I, in natura, novo,
grãos inteiros, embalagem de 1 Kg cada, contendo

unitário

79,44

Preço
total

95.328,00

2.400

0005
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identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido.

02 duas unidades de FUBÁ DE MILHO, 1 kg cada 2.400

01 unidades de MACARRÃO tipo espaguete, massa de
sêmola com ovos. Embalagem plástica de 2 Kg cada.
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade.

1.000

01 unidade de SAL refinado, Iodado. Embalagem
plástica 1 Kg, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo da validade.

1.000

LOTE 002 560 KITs MATERIAL D HIGIENE E LIMPEZA

1;::; ;;
ITEM Quant Preço Unit Preço Total

01

CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS

TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS
DOS ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS
FORMAM 01 (UMA) CESTA BÁSICA:

550 45,63 25.096,50

AGUA SANITARIA embalagem 1 litro - composição:
hipociorito de Sódio e água; principio ativo: hipociorito
de Sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade
mínima de 12 meses, a Partir da data de entrega.

550

CREME DENTAL COM FLÚOR . 90 gr(Tubo com
90gr.), na embalagem deverá constar data de
fabricação, validade e número de lote.

550

Buchas Esponja Muitiuso Dupla Face Para Lavar
Louça
(2 unidades em cada cesta básica).

1.100

PAPEL HIGIÊNICO - Rolo picotado e gofrado, de folha
simples com medida media 30 metros x lOcm de alta
qualidade. 100% celulose virgem.

550

SABÃO EM PÓ PACOTE (1 KG) embalagem plástica
de primeira linha, azul, com aparência uniforme,
Isentos de sujeiras e materiais estranhos. Solúvel
rapidamente em água.

550

ESCOVA DENTAL adulto Possui cerdas com pontas
arredondadas que limpam os dentes e massageiam a
gengiva, limpando a língua e ajudando a remover as
bactérias que causa mal hálito. Cerdas Médias
2 unidades em cada cesta básica). |

1.100

3
0006
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DETERGENTE DE LOUÇA - Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e
Água. COMPONENTE ATIVO: Linear Alquil Benzeno
Sulfonato Embalagem circular, embalagem 500ml

550

SABÃO EM BARRA - SÓLIDA TRANSLÚCIDA,
fragrância neutro, tamanho 200gr, Solúvel em água,
nâo infiamáveí. UNID

550

SABONETE BARRA 180gr compostos de ácidos
graxos de origem animal ou vegetal e possuem um pH
na faixa de 8 a 9,5 (pH alcalino) ANTI BACTERICIDA,
perfumes suaves.

550

ÁLCOOL GEL 70, ANTISEPTICO PARA AS MÃOS -
Embalagem 500ml ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR 550

TOTAL UNITARIODOLOTEOl.por Cesta Básica R$ 79,44
centavos)
TOTAL GERAL DO LOTE 01, de 1.000 Gestas Básicas R$95
vinte e oito reais).

setenta e nove reais com quarenta e quatro

.328,00 (noventa e cinco mil, trezentos e

TOTAL UNITÁRIO DO LOTE 02 DE CADA KIT R$45,63 ( quarenta e cinco reais )
TOTAL GERAL DO LOTE 02 DOS 550 KITs R$ 25.096,50 ( vinte e cinco mil e noventa e seis reais com
cinqüenta centavos)

O valor Total de ambos os lotes é de R$ 120.424,50 (cento e vinte mil

quatrocentos e vinte e quatro reais com cinqüenta centavos).

5.0CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO / RECEBIMENTO PRODUTOS:

5.1.Os produtos (Cestas Básicas e Kits Material de Higiene e Limpeza), deverão

ser entregues de forma parcelada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a

partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação da Secretaria de

Assistência Social.

5.2.Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do

material, incluindo-se a mão de obra necessária de no mínimo 02 (dois) ajudantes

para descarregar as cestas básicas entregues já montadas.

5 O
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5.3. OS PRODUTOS DE CADA LOTE DEVERÃO SER ENTREGUES

EMBALADOS EM FORMA DE KITS/CESTAS BÁSICAS, em sacos plásticos

transparentes e resistentes.

6. DA VALIDADE DOS PRODUTOS:

6.1. Os produtos deverão ter suas validades impressas, as quais não poderão ser

inferiores a 12 (doze) meses, a contar da entrega no almoxarifado desta Secretaria,

exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas

comprovadas.

7. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

8.1. Todas as entregas serão feitas a partir da solicitação a Secretaria.

8.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no

almoxarifado da Secretaria de Assistência Social, situado a Rua Soledade, n° 720,

cidade de Planalto/PR, acompanhados da Nota Fiscal com uma cópia reprográfica da

Autorização de Fornecimento no horário de 8h ás 11h e 13:30h às 17h.

8.3.No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os

produtos se estes não atenderem as especificações do Edital, devendo o fornecedor

substitui-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.4.0 fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que

exponham o produto a contaminação e/ou deterioração;

b) O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros

referentes ao produto em questão;

c) Houver na entrega, produtos deteriorados ou impróprios para o consumo;

d) O produto não apresentar condições adequadas quanto ao odor, cor e aspecto

dentro do prazo.

}
Ó0Ü8
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

9.1. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição dos

objetos.

9.2. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente

entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

10.1.Entregar as cestas básicas embaladas (prontas para entrega) em sacos plásticos

transparentes e resistentes .

10.2.Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.

lO.S.As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de

recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos.

10.4.AS solicitações provenientes da Secretaria participante do contrato, após o

recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio

no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria

Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

11. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1 O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e
avaliado pela Secretária de Assistência Social desta municipalidade, Lizandra
Cristina Boni.

12. TABELA COMPARATIVA DE VALORES.

1. COAGRO

2.MARTIKAL

3.LUERSEN

4. BANCO DE PREÇO.
5. NOTA PARANÁ.

Para Definição dos valores, utilizou-se a média de valores, sendo que os valores
orçados com grande diferença foram excluídos do cálculo.

6
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■lote Quant COAGRO MARTIKAL LUERSEN Nota
Paraná

BANCO
DE

PREÇO

MEDIA

Item
01 1.000 18,10 15,99 21,42 25,94 18,35 18,46
02 1.000 7,49 10,89 8,75 8,03 9,70 8,97
03 1.000 15,25 13,59 16,52 16,13 13,95 15,08
04 1.000 19,99 9,99 8,04 7,00 20,17 8,34
05 2.000 6,30 6,75 6,59 6,21 6,36 6,44
06 2.000 3,35 5,99 3,99 3,91 4,85 4,41
07 1.000 5,95 6,35 3,69 5,54 5,86 5,47
08 1.000 1,29 1,69 1,42 1,52 1,20 1,42
Valor
unitário
da
cesta

Com
10

itens

87,37 83,98 81,00 84,40 91,65 79,44

LOTE
02

Quant COAGRO MARTIKAL LUERSEN Notai
Paraná

BANCO
DE

PREÇO

MEDIA

ITEM^r^
01 550 3,50 2,99 3,99 2,76 3,00 3,24
02 550 3,90 1,99 2,55 3,29 3,40 3,02
03 1.100

2 por
kit

1,95 1,10 1,89 2,49 1,64 1,81

04 550 5,30 3,25 4,57 7,34 4,99 5,09
05 550 9,50 4,99 7,79 7,61 8,75 7.72
06 1.100

2 por
kit

3,45 3,99 2,05 5,10 3,45 3,60

07 550 1,99 1,89 1,73 1,90 1,85 1,87
08 550 2,85 2,29 10,89 1,68 2,64 2,36
09 550 3,49 3,75 3,99 3,17 3,18 3,51
10 550 8,99 8,49 7,49 6,46 8,59 8,00
Vaior
unitário
da
cesta

Com
12
itens

50,32 39,82 50,88 49,39 46,58 45,63

Planalto - PR, 26 de janeiro de 2022.

Lízáfí^dra Cristina Boni
Secretária Municipal de Assistência Social
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Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto
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Orçamento

Empresa: Supermercado Luersen

CNPJ: 75.556.431/0002-19

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul n° 368

Telefone: 3555-1472

Email: nfeluersenplanalto(ghotmajLcom

Objeto: é objeto dessa licitação a contratação de empresa para
aquisição de CESTAS BÁSICAS, a serem entregues para famílias e
pessoas participantes dos programas desenvolvidos pela Secretaria
de Assistência Social e em situação de vulnerabilidade devido ao
COVID 19 e conseqüências.

Item Objeto

01 ARROZ grupo beneficiado, classe
longo fino, Tipo I, embalagem de 5kg
contendo identificação do produto,
marca do fabricantes, prazo de
validade, peso líquido.

02 ÓLEO DE SOJA , tipo I, refinado,
embalagem plástica, de 900ml cada,
contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.

03 FARINHA DE TRIGO, especial,
embalagem de 5 Kg ,contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido. O produto deverá ter aspecto
de pó fino branco.

04 AÇÚCAR CRISTAL, especial, cor
clara, embalagem de 2 Kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Quant Valor

Unitário
1.000 R$
PCT

5KG 21,42

1.000

UN 8,75

1.000

PCT

5KG 16,52

1.000

UN 8,04

Valor

Total R$

21.420,00

8.750,00

16.520,00

8.040,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: assisténcia@planalto.pr aov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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1
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75,460,526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

05 FEIJÃO PRETO Tipo 1, In natura,
novo, grãos inteiros, embalagem de
1Kg cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido

1.000

UN

6,59 6.590,00

06 FUBÁ DE MILHO, moldo fino, 1 kg
cada

2.000

UN

3,99 7.980,00

07 MACARRÃO tipo espaguete, massa
de sêmola com ovos. Embalagem
plástica de 1 Kg cada, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade.

2.000

UN

3,69 7.380,00

08 SAL refinado, iodado. Embalagem
plástica 1 Kg, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo
da validade

1.000

UN 1,42 1.420,00

Valor

total

R$

78.100,00

O valor total para a contratação é de R$,„
r-

Data do orçamento: ^f-S56.431/oq02'19
Validade do Orçamento:

'^'ImeniiciosLiúa,

Assinatura com Carimbo Pãfanj

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-maíl: assistência(Splanalto or aov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

MUNICÍPIO DE

>eie» f,6#A w»

CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.90v.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Orçamento

Empresa: Supermercado Luersen

CNPJ: 75.556.431/0002-19

Endereço: Avenida Rio Grande do Sul n° 368

Telefone: 3555-1472

Email: nfeluersenplanalto@hotmail.com

Objeto: é objeto dessa licitação a contratação de empresa para
aquisição de EPIS a serem utilizados pelas equipes de trabalho,
ligadas a Secretaria de Assistência Social.

Item Objeto

AGUA SANITARIA embalagem 1 litro
- composição: hipoclorito de Sódio e
água; principio ativo: hipoclorito de
Sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%
p/p. validade mínima de 12 meses, a
Partir da data de entrega.
CREME DENTAL COM FLÚOR . 90
gr(Tubo com 90gr.), na embalagem
deverá constar data de fabricação,
validade e número de lote.
Bucha Esponja (espuma) Multiuso
Dupla Face Para Lavar Louça.
PAPEL HIGIÊNICO - Folha Simples
Pacote com 4 rolos, 60metros cada.
Folha Simples. Rolo picotado e
gofrado, de folha simples com medida
media 30 metros x lOcm de alta
qualidade. 100% celulose virgem.
SABÃO EM PO PACOTE (1 KG)
embalagem plástica de primeira linha,
azul, com aparência uniforme. Isentos
de sujeiras e materiais estranhos. I

Quant Valor

Unitário
550 R$
Un

Valor

Total R$

2.194,50

550Un

1.405,50

550 1,89
Un
550

pote
c/4 4,57

1.039,50

2.513,50

550

Un 7,79 4.284,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: asslstêncía@planalto.pr.gov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ



MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Solúvel rapidamente em água.
ESCOVA DENTAL adulto Possui
cerdas com pontas arredondadas que
limpam os dentes e massageiam a
gengiva, limpando a língua e
ajudando a remover as bactérias que
causa mal hálito. Cerdas Médias.

DETERGENTE DE LOUÇA 7
Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos
Aniônicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante, Corante,
Fragrância e Água. COMPONENTE
ATIVO: Linear Alquil Benzeno
Sulfonato Embalagem circular,
embalagem 500ml
SABÃO EM BARRA - SÓLIDA
TRANSLÚCIDA, fragrância neutro,
tamanho 200gr, Solúvel em água,
não inflamável. UNID

SABONETE BARRA 180^
compostos de ácidos graxos de
origem animal ou vegetal e possuem
um pH na faixa de 8 a 9,5 (pH
alcalino) ANTI BACTERICIDA,
perfumes suaves.
ÁLCOOL GEL ANTISEPTICO PARA
AS MÃOS - Embalagem 500ml
ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR
SACOLAS PLÁSTICAS Reciclada"
Reforçadas Resistente 50x70
Material- Polietileno recuperado 100%
recicláveL

O valor total para a contratação é de R$.

Data do orçamento:

Validade do Orçamento:

1.100

Un

2.255,00

951,50

10,89 5.989,50

2.194,50

550 7,49
Un

lOkg
50x70

10 kg
60 X

80

4.119,50

VALOR

TOTAL

R$

26.947,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09

RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mail: assistêncía@planalto.pr.gov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

AMAPxn Sâo Francisco de Assis, 1583
^  85750-000 PLANALTjl- PARANÁ

75.556.431/0002-19
toriüliiA ■ A
LOERSéi-CómiCómsrcio Produtos

Aiímenticloã

^sain
.750-000 - Planalto - faraná}

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: asslstêncla@planaito.pr qov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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■-esquísar e-maii

Nenh

í)r:Uí

prip

i'fícer

inicii

orçamentos mercado coagro Caixa de entrada x

Coagro - Mercado Planalto <mplanalto@coagro.com.br>
para mim

5 anexos

taigtfl ^ 'taSttSgja.yãllâ'

[o? "i^ÃMaovii<«»k»^ llr'>

orçamento cesta b.

*  MUNIÇjPIpOEPLAf^

JOMOCya

orçamento limpeza.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CVJ rtíM 1»

■  na»

«  ífôw.

orçamento matéria..

Responder Encaminhar
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Orçamento

Empresa: ^£.yi3^:K_vtxdu\;a.. ̂ 0q-LajY^cLu.bdLLCLÍ^
CNPJ: ^'õ '^C&loOQy-OO

Endereço: '?cCva-Hvçr
Telefone: 35 35 Q,

Email: f prrr» . bt.

Objeto: é objeto dessa licitação a contratação de empresa para
aquisição de CESTAS BÁSICAS, a serem entregues para famílias e
pessoas participantes dos programas desenvolvidos pela Secretaria
de Assistência Social e em situação de vulnerabilidade devido ao
COVID 19 e conseqüências.

Item Objeto Quan

t

Valor

Unitário

Valor

Total R$
01 ARROZ grupo beneficiado, classe

longo fino, Tipo 1, embalagem de 5kg
contendo identificação do produto,
marca do fabricantes, prazo de
validade, peso líquido.

1.000

PCT

5KG

R$
D  'v-

J'i Io 1?^ 10
02 OLEO DE SOJA , tipo 1, refinado,

embalagem plástica, de 900ml cada,
contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.

1.000

UN
^•jsy.rX

■-I
03 FARINHA DE TRIGO, especial,

embalagem de 5 Kg ,contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido. 0 produto deverá ter aspecto
de pó fino branco.

1.000
PCT ^
5KG

1 0.

1—j ' '

04 AÇÚCAR CRISTAL, especial, cor
clara, embalagem de 2 Kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

1.000
UN

■' • '—

jq qq m q9
05 FEIJÃO PRETO Tipo 1, in natura, 1.000

a—il 1—1 )  1] ' 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.365/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.

3555-1548 e-malj: asslstência@planalto.pr.gov.br
85750-000 - PLANALTO - PARANA
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO '

novo, grãos inteiros, embalagem de
■ 1Kg cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido

UN

Cr. 3C
06 FUBA de milho, moldo fino, 1 kg

cada
2.000

UN 1 G,=íO
07 MACARRAO tipo espaguete, massa

de sêmola com ovos. Embalagem
plástica de 1 Kg cada, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade.

2.000

UN
0  -r

—:

J i
08 SAL refinado, iodado. Embalagem

plástica 1 Kg, contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo da validade

1.000

UN

i

•1 i ^ ,,

J .39\  i

Valor

total

O valor total para a contratação é de R$ .CSp..Q-.

Data do orçamento: i^j 1 Ci | DCQl 2^

Validade do Orçamento:

C^GROCOOR
litinÇ

Assinatura coiriCaiWlDo

75.984.906/0006-00^
_  coagro

COOPERATIVA AGROWOUSTRIAL
RUAPARANA.aN

857S(M00-'pwÍm!lTD . PR t

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.

3555-1548 e-mall: assistêncla@planalto.pr.gov.br
85750-000 - PLANALTO — PARANÁ
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MUNICÍPIO DE

PUNAITO

Empresa:

CNPJ:

Endereço

Telefone:

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Orçamento

HVd, C|Oí?. iavQ00

tOv i-

/ ) O,
/YvQ

355S

Emall: t <:,.>■ y\ .

Objeto: é objeto dessa licitação a contratação de empresa para
aquisição de EPIS a serem utilizados pelas equipes de trabalho,
ligadas a Secretaria de Assistência Social.

Item
'i**

Objeto Quant Valor
Unitári
0

Valor
Total R$

01 ÁGUA SANITÁRIA embalagern 1
litro - composição: hipoclorito de
Sódio 8 água; principio ativo:
hipoclorito de Sódio teor de cloro
ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade
mínima de 12 meses, a Partir da
data de entrega.

550
Un

R$

02 CREME DENTAL COM FLÜOR . 90
gr(Tubo com 90gr.), na embalagem
deverá constar data de fabricação,
validade e número de lote.

550Un

JSfdS
03 Bucha Esponja (espuma) Multiuso

Dupla Face Para Lavar Louça.
550
Un •i.qs-

04 PAPEL HIGIÊNICO - Folha Simples
Pacote com 4 rolos, 60metros cada,
Folha Simples. Rolo picotado e
gofrado, de folha simples com
medida media 30 metros x lOcm de
alta qualidade. 100% celulose
virgem.

550
pcte
c/4

Io.
05 SABÃO EM PÕ PACOTE (1 KG)

embalagem plástica de primeira
550
Un

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA; Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: assistêncla@planalto.pr.gov.br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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MUNICÍPIO DE

PUNAInTO

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

linha, azul, com aparência uniforme,
•  Isentos de sujeiras e materiais
estranhos. Solúvel rapidamente em
água.

06 ESCOVA DENTAL adulto Possui

cerdas com pontas arredondadas
que limpam os dentes e massageiam
a gengiva, limpando a língua e
ajudando a remover as bactérias
que causa mal hálito. Cerdas
Médias.

1.100

Un
Gba-xCA R)L-c'i

MS
07 DETERGENTE DE,LOUÇA -

Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos
Aniônicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante, Corante,
Fragrância e Água. COMPONENTE
ATIVO: Linear Alquil Benzeno
Sulfonato Embalagem circular,
embalagem SOOmI

550

Un

08 SABÃO EM BARRA - SÓLIDA
TRANSLÚCIDA, fragrância neutro,
tamanho 200gr, Solúvel em água,
não inflamável. UNID

550

Un

l  ç"
09 SABONETE BARRA 180gr

compostos de ácidos graxos de
origem animal ou vegetal e possuem
um pH na faixa de 8 a 9,5 (pH
alcalino) ANTI BACTERICIDA,
perfumes suaves.

550

Un

10 ÁLCOOL GEL ANTISEPTICO PARA

AS MÃOS - Embalagem 500ml
ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR

550

Un

i-\ 9
11 SACOLAS PLÁSTICAS Reciclada

Reforçadas Resistente 50x70
Material- Polietileno recuperado
100% recicláveL

lOkg
50x70

10 kg
60 X

80

\  ' ' ■  ■ ' ■ í—

VALOR

TOTAL

R$

O valor total para a contratação é de R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mail: asslstêncía@planalto.pr.gov.br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

0021



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

PLAMAÍrn Francisco de Assis, 1583KrSêííêHS 85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Data do orçamento:

MUNICÍPIO DE

blônaltq

Validade do Orçamento:
COAQROCOOP. AGROINDÚSTRIA]

í  .r u
(  , MARCIEU RUCKERT
^  CPF: 079.178.819-97

Encarregada Mercado»Planalto

Assinatura com Carimbo

75.984 904/pnr'> -a I

COOPERA-,

L 8575U-000-Pu]]AlTO - pR «

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: assistêncla@planalto.pr.qov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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Pesquisar e-mai!

Orçamento Martikal Caixa de entrada x

Paulo Martinkoskí <mercadomartlcal@outlook.com>
para mim

Paulo Martinkoski

Cargo

Empresa

2 anexos

MUNldPIO DE PLANALTO
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MUNICÍPIO DE

BLÃMÂHQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ;76.460.526/000M6

Fone: (45) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Orçamento

Empresa: Mercado Martikal

CNPJ: 26.917.650.0001-90

Endereço: Rua Balduino Menegazzi 122

Telefone: 46 999076028

Email: mercadomartical@outlook.com

Objeto: é objeto dessa licitação a contratação de empresa para
aquisição de CESTAS BÁSICAS, a serem entregues para famílias e
pessoas participantes dos programas desenvolvidos pela Secretaria
de Assistência Social e em situação de vulnerabilidade devido ao
COVID 19 e conseqüências.

Item Objeto

01 ARROZ grupo beneficiado, classe
longo fino, Tipo I, embalagenn de 5kg
contendo identificação do produto,
marca do fabricantes, prazo de
validade, peso liquido.

02 ÓLEO DE SOJA , tipo I, refinado,
embalagem plástica, de 900ml cada,
contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.

03 FARINHA DE TRIGO, especial,
embalagem de 5 Kg ,contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
líquido. O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco.

04 AÇÚCAR CRISTAL, especial, cor
clara, embalagem de 2 Kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

Quant Valor Valor

Unitário Total R$
1.000 R$15,99 R$ 15,990
PCT

5KG

1.000 R$10,89 R$10,890
JN

1.000 R$13,59 R$13,590
PCT

5KG

1.000 R$9.99 R$9,990
UN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09

RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: assistêncla@planalto.pr.gov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ



MUNICÍPIO OE

BLMáJLIQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

FEIJÃO PRETO Tipo I, In natura, 1.000
novo, grãos inteiros, embalagem de UN
IKg cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso líquido
FUBÁ DE MILHO, moído fino, 1 kg 2.000
cada UN
MACARRÃO tipo espaguete, massa 2.000
de sêmola com ovos. Embalagem UN
plástica de 1 Kg cada, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo
de validade.
SAL refinado, iodado. Embalagem 1.000
plástica 1 Kg, contendo identificação UN
do produto, marca do fabricante,
prazo da validade

R$6,75 I R$6,750

R$5,99 R$11,980

R$6,35 R$12,700

R$1,69 R$1,690

Valor

total

R$83,580

O valor total para a contratação é de R$.

Data do orçamento:

Validade do Orçamento:

Assinatura com Carimbo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09

RUA; Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mail: assístêncla@planalto.pr.gov.br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ



MUNICÍPIO OE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Orçamento

Empresa: Mercado Martikal

CNPJ: 26.917.650.0001-90

Endereço: Rua Balduino Menegazzi 122

Telefone:46 999076028

Email: mercadomartical@outIook.com

Objeto: é objeto dessa licitação a contratação de empresa para
aquisição de EPIS a serem utilizados pelas equipes de trabalho,
ligadas a Secretaria de Assistência Social.

item Objeto

01 AGUA SANITARIA embalagem 1
litro - composição: hipoclorito de
Sódio e água; principio ativo:
hipoclorito de Sódio teor de cloro
ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade
mínima de 12 meses, a Partir da

_  data de entrega.
02 CREME DENTAL COM FLÚOR . 90

gr(Tubo com 90gr.), na embalagem
deverá constar data de fabricação.
validade e número de lote.

03 Bucha Esponja (espuma) Multiuso
Dupla Face Para Lavar Louça.

04 PAPEL HIGIÊNICO - Folha Simples
Pacote com 4 rolos, OOmetros cada,
Folha Simples. Rolo picotado e
gofrado, de folha simples com
medida media 30 metros x lOcm de
alta qualidade. 100% celulose
virgem.

05 SABÃO EM PÓ PACOTE (1 KG)
embalagem plástica de primeira

Quant Valor Valor

Unitário Total R$
R$2,99 R$

1.644,50

550ün R$1,99 R$
1.094,50

R$1,10 R$605,00

R$3,25 R$
1.787,50

R$4,99 R$
2.744,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09

RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-maíl: assístêncla@planalto.pr.gov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

linha, azul, com aparência uniforme.
Isentos de sujeiras e materiais
estranhos. Solúvel rapidamente em
água.
ESCOVA DENTAL adulto Possui
cerdas com pontas arredondadas
que limpam os dentes e
massageiam a gengiva, limpando a
língua e ajudando a remover as
bactérias que causa mal hálito.
Cerdas Médias.

DETERGENTE DE LOUÇA ^
Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos
Aniônicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante, Corante,
Fragráncia e Água. COMPONENTE
ATIVO: Linear Alquil Benzeno
Sulfonato Embalagem circular,
embalagem 500ml
SABÃO EM BARRA - SÓLIDA
TRANSLÚCIDA, fragráncia neutro,
tamanho 200gr, Solúvel em água,
não inflamável. UNID
SABONETE BARRA 180gr
compostos de ácidos graxos de
origem animal ou vegetal e possuem
um pH na faixa de 8 a 9,5 (pH
alcaiino) ANTI BACTERICIDA,
perfumes suaves.
ÁLCOOL GEL ANTISEPTICO PARA
AS MÃOS - Embalagem 500ml
ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR

SACOLAS PLÁSTICAS Reciclada
Reforçadas Resistente 50x70
Material- Polietileno recuperado
100% recicláveL

1.100

Un

R$3,39 R$3,729

R$1,89 R$

1.039,50

R$2,29

R$3.75

R$
1.259,50

R$

2.066,50

R$8,49 R$
4.669,50

lOkg
50x70

10 kg
60 X

80

R$83,70 R$334,80

VALOR

TOTAL

R$

20.974,65

O valor total para a contratação é de R$.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: assístêncía@planalto.pr.gov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Data do orçamento:
14/01/2022

Validade do Orçamento:

Assinatura com Carimbo

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 14.783.355/0001-09
RUA: Soledade, 720 - Centro.
Fone e Fax: (046) 3555-1548 e-mall: assístèncía@planalto.pr.qov br
85750-000 - PLANALTO - PARANÁ
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Relatório de Cotação: Cesta Básica Assistência

i—CERTIFICADO—5

i  I9 ̂  j * S

I
< LEJiíSsC^' g
^oavoiáuaao—'

Pesquisa realizada entre 17/01/2022 10;Ü7;50 e 20/01/2022 13;58:05

i.;:VíH(Í!-> lU; dÍ3 '/(J/í)! 1 3 SO «;•; (lí> I Sf.-' 1<) M

Em conformidade com a Instrução Normativa N" 65 de 07 de Julho de 2021

ilMétodo Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos ■ Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
:  selecionados pelo usuário para aquele determinado Item,

definição do vahr estimado.'

1) Arroz, grupo beneficiado, classe longo fino. Tipo
I, embalagem de 5kg contendo identificação do
produto, marca do fabricantes, prazo de validade,
peso líquido.

2) Óleo de Soja, tipo 1, reftnado embalagem
plástica de QOOmI

3) Farinha de Trigo especial, embalagem de 5kg

4) Açúcar Cristal especial, cor clara, embalagem de
2kg

5) Feijão Preto tipo I, In natura, embalagem
de Ikg

6) Fubá de Milho, moído fino, embalagem Ikg
cada

T^^carrão tipo espaguete, massa de sémola com
c  embalagem plástica de 1 kg cada

8) Sal refinado, iodado, embalagem plástica Ikg

9) Água Sanitária embalagem 1 litro

10) Creme dental com flúor 90gr

11) Bucha esponja multiuso dupla face para lavar
louça

12) Papel Higiênico pacote com 4 rolos, 60

metros cada folha simples

13) Sabão em pó pacote Ikg

14) Escova dental

15) Detergente de louça

16) Sabão em barra solida translúcida 200gr

17) Sabonete barra iSOgr

18) Ácooi gel antiseptico embalagem 500ml

19) Sacola Plásticas lOkg 50x70 60x80

Quantidade

1.000 Unidades

550 Unidades

550 Unidades

550 Unidades

550 Unidades

1.100 Unidades

550 Unidades

560 Unidades

550 Unidades

550 Unidades

10 Quilogramas

Preço

Estimado

1  1.000 Pacotes RSl8,35(un)

1  1.000 Unidades RS 9,70 (un)

1  1.000 Pacotes R$13,95 (un)

1  1.000 Unidades RS 20,17 (un)

1  1.000 Unidades RS 6,36 (un)

1  2.000 Unidades RS 4.85 (un)

1  2.000 Unidades RS 5,86 (un)

RS 1.20 (un)

RS 3,00 (un)

RS 3,40 (un)

RS 1,64 (un)

550 Pacotes RS 4,99 (un)

RS 8,75 (un)

RS 3,45 (un)

R$1,85 (un)

RS 2,64 (un)

RS 3,18(un)

RS 8,59 (un)

RS 82,21 (un)

Preço

Percentual Estimado

Calculado

RS 1,20

RS 3,00

RS 3,40

RS 1,64

RS 4,99

RS 8,75

RS 3,45

R$1,85

RS 2,54

RS 3,18

RS 8,59

RS 82,21

RS 18,35 RS 18,350,00

RS 9,70 RS 9.700,00

RS 13,95 R$ 13.950,00

R$20,17 RS 20.170,00

RS 6,36 RS 6.360,00

RS 4,85 RS 9.700,00

R$6,86 R$ 11.720,00

RS 1.200,00

RS 1.650,00

RS 1.870,00

RS 902,00

RS 2.744,50

RS 4.812,50

RS 3.795.00

RS 1.017,50

RS 1.452,00

RS 1.749,00

RS 4.724.50

RS 822,10

S!^0 Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
^®'Í?®Ç®°''J^"'°®^®3f''"*SDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK

fi«p.//vww.bancodeprecos.com.br/CeftificadoAutenticidade? vv uuwaLJÍSÍ.IÍ3P '°'^®""'^^"^0®^®3RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK



Valor Global; R$ 116.689,10

Valor do Item em relação ao total

# 1) Arroz, grupo...

# 2) óleo de Soja,...

# 3) Farinha de... ,

# 4) Açúcar Cristal... |
# 5) Feijão Preto... |
# 6) Fubá de Milho,... '
9 7) Macarrão tipo...

Quantidade de preços por item

Detalhamento dos Itens

Item l..Airoz, grupo beneficiado, ciasse longo fino, Tipo I, embalagem de 5kg contendo identificação do produto, marca do fabricantes,
prazo devalidade, peso líquido.

Preço,Csíimado: RS 1S.35 fun) Percentual: - Preço Cstimado Calculado-. RS 1S.35 Média dos Preços: Obtidos; RS 18,35

^tantidade Descrição

1.000 Pacotes arroz, grupo beneficiado, ciasse longo fino, Tipo 1, embalagem de Skg contendo identificação do produto, marca do fabricantes,

prazo de validade, peso líquido.

Observação

pacote com

Skg

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R:

Inc lArt. 5''d3 IN 65 de 07 de Julho de202!

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS Data; 17/01/2022 09 00

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Modalidade: Pregão Eletrônico
Alimentação Escolar. SRP- SIM

Descrição: Arroz Beneficiado - Arroz Beneficiado Tipo: Aguihinha/Branco. Subgrupo: Polido identificação: N°Pregâo.852021 / UASG:987905
, Ciasse: Longo Fino, Qualidade: Tipo 1

Lote/Item: /29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade Embalagem 5,00 KG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.333.846/0001 -09 VINÍCIUS APARECIDO DE ALMEIDA

*VENCEDOR*

Descrição: Arroz tipo agulhinha, tipo 1, classe longo fino,5 kg - Conforme Termo e Referência

Endereço:

R19DE DEZEMBRO, 1023

Telefone:

(43)8859-6233

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Email:

camilafl027@gmail.com

R$18,35

16.579.174/0001-90 ALEXANDRE SEXTAK BATISTEU JÚNIOR - COMERCIAL DE AUMENTOS E

MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

Descrição: Arroz tipo agulhinha, tipo 1, classe longo fino, 5 kg - Conforme Termo e Referência.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PR Jataizinho R DOM PEDRO II. 162 (43) 3259-3093/ (43) 9693-0339

40,138.949/0001 -77 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Descrição: Arroz tipo agulhinha, tipo 1, classe longo fino,5 kg - Conforme Termo e Referência.

Estado: Cidade: Endereço; Telefone: E

PR Jataizinho R MONTEIRO LOBATO, 297 (43)3159-0534 c

18.683.835/0001 -59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTVt/rakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
http://www.bancodeprecos.com.br/Cei1ificadoAutenticidade?

token=JXIk08783Rm)(SDIOCgsdM2JDbgQy1QvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK

E

Email:

emporiodasdelicias@oulook.com

mail:

comercialbeirarioitda@gmail.com

RS 18,35

R$ 18,35

RS 18,35



RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição; ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1

Cidade:

Santa Rosa

Endereço:

AVTüPAR£NDI,1460

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo {55)3512-4083

Email:

delciodelmarrambo

liem uleü,de Ciuja, lijju I, leliiiadü eiriiji-jlayeiri pLisUc-i de düdml

Preço Estimado: RS 9.'TJ íun) Percentual: • Preço Estimado Calculado: RS <j.7ü Média dos Preços Obtidos: RS 9,70 I
Quantidade Descrição Observação

1.000 Unidades Óleo de Soja, tipo I, refinado embalagem plástica de 900ml

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Snc íAn. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Modalidade; Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES Data: 27/12/2021 08:30

Objeto: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros Modalidade; Pregão Eletrônico

alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e SRP" SIM
creche da rede pública municipal de ensino do Muniolplo de Mercedes, durante o |de„,j,i,,aç3o, 2021 / UASG:M5531
primeiro semestre do ano letivo de 2022..

Lote/Item: 5/29
Descrição: Óleo vegetal - Matéria Prima: Soja O, Tipo Degomado O,

Lote/Item: 5/29

CatMat: 416665-ÓLEO VEGETAL
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

12.403.480/0001 -10 IRMÃOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RS 9,69

Descrição: Óleo de soja refinado, cor própria, transparente, refinado, sem odor ou sabor estranho, embalagem em frasco com QOOmI. Validade mínima de 06 m
eses após a data de fabricação;

Cidade:

Mercedes

Endereço:

R MONTE CASTELO, 575

Telefone:

(45) 3256-1160

32.801.584/0001-90 LUCIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

*VENCEDOR'

RS 9,70

Descrição: Óleo de soja refinado, cor própria, transparente, refinado, sem odor ou sabor estranho, embalagem em frasco com 900ml. Validade mínima de 06 m
eses após a data de fabricação;

Cidade;

Cascavel

Endereço:

RSUICA, 2050

Telefone:

(45)9984-1818

Item 3: hannha do I ngo especial, embalagem de Skg

Prr>ço Estimado. R? 13,0= 'no' Prrcontual - Preço Fstimadn Calculado: RS 13.95 Média dos Preços Obtidos: RS 13.95 I
Quantidade Descrição Observação

1.000 Pacotes Farinha de Trigo especial, embalagem de 5kg

Preço (Compras Governamentais) 1. Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. lAn. 5°da IN 65de 01"de Julho de 202!

EílifSiS Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
http://www.banccdeprecos.com.br/Cer1ificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL72pQ9AYWDOwK



órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da

Alimentação Escolar.
Modalidade

Descrição: Farinha De Trigo - Farinha De Trigo Grupo: Industrial. Tipo: Tipo 1, Especial , Identificação
Ingrediente Adicional; Sem Fermento

Lote/Item

Quantidade

Unidade

17/01/2022 09:00

Pregão Eletrônico

N°Pregão:852021 / UASG:987905

www.comprasgovernamentai3.gov.

br

Embalagem 5,00 KG

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.333.846/0001-09 VINÍCIUS APARECIDO DE ALMEIDA

*VENCEDOR*

Descrição: Farinha de trigo tipo 1, enriquecida com ferroe ácido fólico, 5 kg - Conforme Termo deReferéncia.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: Cidade: Endereço:

PR Ibiporã R 19 DE DEZEMBRO, 1023

40.138.949/0001-77 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Telefone:

(43) 8859-6233

Descrição: Farinha de trigo tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, 5 kg - Conforme Termo de Referéncia.

camilafl027@gmail.com

Estado: Cidade: Endereço:

PR Jataizinho R MONTEIRO LOBATO. 297

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI

Telefone; Email:

(43) 3159-0534 comercialbeirarioltda@gmail.com

Descrição: FARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO

RS 15,35

Estado; Cidade: Endereço:

RS Santa Rosa AV TUPARENDI, 1460
Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone: Email:

(55)3512-4083 delciodelmarrambo

Quantidade

JJ300 Unidades

Descrição

Açúcar Cristal especial, cor clara, embalagem de 2kg

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5°óà IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS Data: 17/01/2022 09:00

Objeto; Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Modalidade: Pregão Eletrônico
Alimentação Escolar, gpp. g||^

Descrição: Açúcar - Açúcar Tipo: Cristal , Prazo Validade Mínimo: 12 Meses Identificação- N°Preaão-85202l
SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:852021 / UASG:987905

Lote/Item: /26

Fonte: www.comprasgovernamentais,gov,

br

Quantidade

Unidade Embalagem 5,00 KG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

16.579.174/0001-90 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JÚNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E
* VENCEDOR * MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$16.55

ESfr&B Relalórlo gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP; 187,49,128,118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
http://www,bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK



lem 5: heijào Preto tipo I, in natura, embalagem de Ikg

Preço Eslimado; RS 6,36.(,un) Percentual; - Preço Estimado Calculado: RS 6.36 Média dos Preços Obtidos, R$536

Estado;

RS

18.333.845/0001-09 VINÍCIUS APARECIDO DE ALMEIDA RS19,00

Descrição: Açücarcristal,comcoloraçãouniforme,saborcaracterístico,isentodematénaterrosa,parasitasedetritosanímaisevegetaisPRAZODEVALIDADE:Validade
minimadel O(dez)mesesnoatodaentrega.0produto no ato da entrega deverá ser de fabricação recente.EMBALAGEMPRIMÁRIA:Deveráserembaladoemsacodepo
lietilenoatóxica.transparente,resistente,hermeticamentefechadoscontendopesoliquidode5kg(cincoquilogramas),rotuladoconformelegislaçãovigente.

Estado:

PR

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI

Descrição: AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição: Açúcar cristal, com coloração uniforme, sabor característico, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. PRAZO DE VALIDAD
E: Validade mínima de 10 (dez) meses no ato da entrega. O produto no ato da entrega deverá ser de fabricação recente. EMBALAGEM PRIMÁRIA: Deverá
balado em saco de polietileno atóxica, transparente, resistente, hermeticamente fechados contendo peso líquido de 5 kg (cinco quilogramas), rotulado conform
e legislação vigente.

serem

Estado:

PR

Cidade.

Jataizinho

Cidade:

Santa Rosa

Cidade:

Ibiporã

Endereço:

RDOM PEDRO II, 162

Endereço:

AVTUPARENDI, 1460

Endereço:

R19DE DEZEMBRO. 1023

Telefone:

(43) 3259-3093/ (43) 9693-0339

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone:

(43) 8859-6233

Telefone:

(55)3512-4083

Email:

emporiodasdelicias@oulook.com

Email:

camilafl027@gmail,com

Email:

delciodelmarrambo

R$ 24,95

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXII<08783Rm>íSDIOCgsdM2JDbgQy1QvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
http:/Avww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

SíÍS>!?3S token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK

Quantidade

1.000 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. lArt. 5° da IN 65de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da

Alimentação Escolar.

Descrição: Leguminosa - Leguminosa Variedade: Feijão Preto, Tipo: Tipo 1

Estado:

RS

18.683.835/0001 -59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI

Descrição: LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO. TIPO TIPO 1

CNPJ

18.333.846/0001-09 VINÍCIUS APARECIDO DE ALMEIDA

*VENCEDOR*

Descrição: Feijão preto, 1 kg - Conforme Termo deReferència.

Estado:

PR

Cidade:

Santa Rosa

Cidade:

Ibiporã

Descrição

Feijão Prelo tipo I, in natura, embalagem de 1 kg

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Endereço;

AV TUPARENDI,1450

Endereço:

R 19 DE DEZEMBRO, 1023

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone:

(43) 8859-6233

Data; 17/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação; N°Pregào.852021 / UASG 987905

Lote/Item: /54

Quantidade: 150

Unidade: Embalagem 1,00 KG

UF: PR

Telefone:

(55) 3512-4083

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

En^ail:

camilafl027@gmail.com

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Email:

delciodelmarrambo

Observação

0033
5/23

RS 7,00

RS 5,73

R$ 6,36



Item 6: Fubá de Milho, moído fino, embalagem Ikg cada

Preço estimado- RS 4,aG (iint Percentual: - Preço F-slimado Calculado: RS 4,85 Média dos Preços Obtidos: RS 4 85

Quantidade Descrição Observação

2 000 Unidades Fubá de Milho, moído fino, embalagem t kg cada

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

rnc. lArt 5'da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÀNDIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para Registro de Preços visando

eventuais e futuras aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não

perecíveis, com entrega ponto a ponto, para atender a demanda dos Centros

Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais, Centro de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos e demais necessidades das diversas Secretarias do

Município de Cafe!ândia/PR.

Descrição; Farinha de milho - Grão: Amarelo O, Tipo: Fubá O, Apresentação: Pré-Cozida 0.

Característica Adicional; Transgénico 0. Ingrediente Adicional: Fortificada Com

Ferro E Ácido Fólico O,

Data: 14/12/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nopregão:982021 /UASG:987985

Lote/Item: /126

Fonte: wwv/.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

CatMat: 459016 - FARINHA DE MILHO Unidade Embalagem 1,00 KG

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20.717.789/0001 -03 CARLA TREVISOL - RESTAURANTE

*VENCEDOR*

RS 4,70

Descrição: FUBAOl KG

Estado; Cidade: Endereço:

PR Cafelândia RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 281 (45) 3241 -1196 pierdona(âipierdona.com.br

40,738.358/0001-76 CASTILHOS& GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

LTDA

R$ 5,00

Descrição: FUBAOl KG

Estado: Cidade: Endereço:

SC Lages R QUINZE DE NOVEMBRO, 174

Telefone:

(49) 8413-1984

Email:

escritonoavila@uol.com.br

liem i. ivldcaticiu tipo e.spdyuele, massa de semola com ovos. embalayem piasiica ue ikg cada

Preço Estimado: RS 5.86 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: Ru 5.Sb Media dos Preços Obtidos: RS 5 86 I
Quantidade Descrição Observação

2.000 Unidades Macarrão tipo espaguete, massa de sêmoia com ovos, embalagem plástica de Ikg cada

Preço (Compras Governamentais) 1; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

toe. lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES Data.

Objeto; Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros Modalidade

alimentícios diversos para alimentação escolar, para consumo nas escolas e SRP

creche da rede pública municipal de ensino do Município de Mercedes, durante o identificação
primeiro semestre do ano letivo de 2022..

Lote/Item
Descrição; Macarrão - Macarrão Teor De Umidade: Massa Seca , Base Da Massa: De

At3
Farinha De Trigo , Tipo: Integral , Apresentação: Espaguete

Lote/Item

CatMat: 458952 - MACARRÃO

27/12/2021 08:30

Pregão Eletrônico

N°Pregão:1412021 /ÜASG:985531

www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 10

I3íé'Ãl3 Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AY\A/DOwK
http://www.bancodeprecos.com.br/CenificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWfakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK



Unidade" Embalagem 500,00 G

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

12.403.480/0001-10 IRMÃOS ESSER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 5,85

Descrição: Macarrão integral tipo espaguete. Embalagem de 500 gramas - a base de ovos e farinha integral. Composto de matéria-prima de primeira qualidade
. sãs e limpas, isentas de material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com em saco reforçado, atóxico e transparente. Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Pra2o de validade de no mínimo 06 (seis) meses na data da entrega.

Cidade:

Mercedes

Endereço:

R MONTE CASTELO, 575 (45) 3256-1160

32.801.584/0001-90 LUCIBEL COMERCIO DE AUMENTOS LTDA

* VENCEDOR*

R3 5,87

Descrição: Macarrão Integral tipo espaguete. Embalagem de 500 gramas - a base de ovos e farinha integral. Composto de matéria-prima de primeira qualidade
, sãs e limpas, isentas de material terroso, parasitas. Embalado em pacotes com em saco reforçado, atóxico e transparente. Rotulagem Nutricional Obrigatória.
Prazo de validade de no mínimo 06 (seis) meses na data da entrega.

Estado:

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R SUICA, 2050

Telefone:

(45) 9984-1818

8: Sal retinadü, iodado, embalagein plasUoa i ky,

Preço Estimado: RS 1,20 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 1,20 Média dos Preços Obtidos: RS 1,20

1.000 Unidades

Descrição

Sal refinado, iodado, embalagem plástica 1 kg

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas iniciais

Inc lArt. 5° dâ IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS Data: 17/01/2022 09:00

Objeto; Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da Modalidade; Pregão Eletrônico

Alimentação Escolar. SRP; SIM

Descrição: Sal - Sai Tipo: Refinado, Aplicação: Alimentícia , Teor Máximo Sódio: 390 MG/G, identificação: N°Pregão;852021 / UASG:987905
Acidez:7,0P Lote/Item: /68

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 350

Unidade: Sacoi.OOKG

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

40.138.949/0001 -77 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

*VENCEDOR*

Descrição: Sal refinado iodado, 1 kg - Conforme Termo de Referência.

R$ 1,20

Cidade: Endereço:

Jataizinho R MONTEIRO LOBATO, 297

Telefone: Email:

(43) 3159-0534 comercialbeirarioltda@gmail com

16.579.174/0001-90 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JÚNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E

MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI

Descrição; Sai refinado iodado, 1 kg - Conforme Termo de Referência.

R$ 1,20

Estado: Cidade:

PR Jataizinho

Endereço:

R DOM PEDRO II, 162

Telefone:

(43) 3259-3093/ (43) 96930339

Email:

emporiodasdelicias@oulook.com

18.333.846/0001-09 VINÍCIUS APARECIDO DE ALMEIDA

Descrição: Sal refinado iodado, 1 kg - Conforme Termode Referência

^(3 Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59 48 (IP: 187.49.128.118)
|gr5 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
® http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQyíQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK



RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: Cidade: Endereço:

PR Ibiporã R19DEDEZEMBRO.1023

40.626.859/0001 -25 FLAVIA PERANDRE DIAS 07911166978

Descrição: Sal refinado iodado, 1 kg - Conforme Termo de Referência.

Estado: Cidade: Endereço:

PR Cambé RUA JOSE DELLALIBERA, 150

18.683.835/0001 -59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI

Telefone:

(43) 8859-6233

(41)9973-6981

camilafl027@gmail.com

R$1,20

heralicita1@gmail.com

R$2.00

Descrição: SAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH

Estado: Cidade:

RS Santa Rosa

Endereço:

AV TUPARENDI, 1460

Nome de Contato:

Délcio Deimar Rambo

Telefone:

(55) 3512-4083

Email:

delciodelmarrambo

^entidade Descrição

550 Unidades água sanitária especificações mínimas: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo var

ia de 2 a 2,50°'é. classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidad

e de 1,20 a 1, cor incolor com ação desinfetante e bactericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactéri

as, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa com rosca e lacre, não pode conter corantes, fragrâ

ncias, seqüestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias; a embalagem deverá conter externamente os dados de iden

tificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde, prazo de validade mínima de 06 (s

eis) meses, contados da data de entrega, embalagem de 1 litro.sugestões de marca: qboa, ypè, brilhante ou equivalente ou de m

elhor qualidade.

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. lAri. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza geral e de

alta concentração, de higiene e utensílios, atendendo as necessidades dos

Departamentos solicitantes..

Descrição: Água tônica - Água sanitária especificações mínimas: composição química

hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a

2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1,

peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor com ação

desinfetante e bactericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e

eliminação de bactérias, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e

legumes, tampa com rosca e lacre, não pode conter corantes, fragráncias,

seqüestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias; a embalagem

deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do

lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Prazo de validade

mínima de 06 (seis) meses, contados da data de entrega, embalagem de 1

litro.Sugestões de Marca: Qboa, Ypê, Brilhante ou equivalente ou de melhor

qualidade.

CatMat; 9903-AGUA TÔNICA

Data: 09/09/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:922021 / UASG:454524

Lote/Item: /2

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 3 456

Unidade; Unidade

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

41.191,505/0001-68 ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA

♦VENCEDOR*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 3,00

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187,49,128,118)
Código Validação: JXIk08783RmxSD]OCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
http://www.bancodeprecos.com-br/CertificadoAutenticiclade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK



RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição: "Água sanitária especificações mínimas: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, cia
sse corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3. corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolorcom açãodesinfetanteeb
actericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa com ro
sca e lacre, não pode conter corantes, fragrâncias, seqüestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias; a embalagem deverá conter externamente os d
ados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contad
os da data de entrega, embalagem de 1 litro. Sugestões de Marca: Qboa, Ypè, Brilhante ou equivalente ou de melhor qualidade."

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R ACELINO DE ALMEIDA, 385

Telefone:

(45)3226-9834

02.995.568/0001-15 ELETROMAQUINAS ASTEC LIDA R$ 3,00

Descrição: Água sanitária especificações mínimas: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, cia
sse corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolorcom ação desinfetante e b
actericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa com ro
sca e lacre, não pode conter corantes, fragrâncias, seqüestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias; a embalagem deverá conter externamente os d
ados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contad
os da data de entrega, embalagem de 1 litro.

Cidade:

Dois Vizinhos

Endereço:

R CASTRO ALVES, 121

fJome de Contato:

Roseli

Telefone:

(46) 3536-1279 bosa.dv@hotmail.com

05.291.541 /OÜOl-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LIDA RS 3,00

Descrição: Água sanitária especificações mínimas: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2.50%. cia
sse corrosivo classe 8. número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1. peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor com ação desinfetante e b
actericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa com ro
sca e lacre, não pode conter corantes, fragrâncias, seqüestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias; a embalagem deverá conter externamente os d
ados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contad
os da data de entrega, embalagem de 1 litro

Endereço:

RUA DOS OPERÁRIOS., 148

Telefone:

(19) 3571-1885

Email:

tybortholin@uol.com.br

35.088.051/0001-00 BUGRE COMERCIAL EiRELI R$3,00

Descrição: Água sanitária especificações mínimas: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, da
sse corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor com ação desinfetante e b
actericida, para limpeza de pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias, própria para utilização em alimentos, frutas, verduras e legumes, tampa com ro
sca e lacre, não pode conter corantes, fragrâncias, seqüestrastes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias; a embalagem deverá conter externamente os d
ados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. Prazo de validade mínima de 06 (seis) meses, contad
os da data de entrega, embalagem de 1 litro. Sugestões de Marca: Qboa, Ypè, Brilhante ou equivalente ou de melhor qualidade.

São Miguel dc Oeste

Endereço:

RUA MARECHAL FLORIANO, 1130 (49) 3622-1248

41.125.059/0001 -93 3L'S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

Descrição: GUA SANITÁARIA COM CLORO ATIVO 1LT

RS 3,00

Cidade:

Pato Branco

Endereço:

RUA VISCONDE DE TAMANDARE, 1054 (46)9104-1968 3lsatacado@gmail.com

Item 10: Greme dental com fliíor yOgr

Preço Estimado: RS 3.-Í0 íun) Pornentuíi! • Precn Fsiimnrin Calculado: R? 3,.'in Média dos Prr^ços Obtidos' RS 3'10 I
Quantidade Descrição Observação

550 Unidades Creme dental com flúor 90gr

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc./An 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R$ 3,40

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Data: 29/10/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nopregãc:1012021 /UASG:988461

Lote/Item: /13

Ata: I ink Ata

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSD]OCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWral<aT99b7v15iaL7ZpQ9AVWDOwK
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
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Objeto; A presente licitação tem como objeto a Formação de Registro de Preços para

futuras e eventuais aquisições de Materiais de Higiene Pessoal, visando atender

a demanda das Secretarias e do Gabinete do Prefeito do Município de Sarandi,

Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Edital e seus anexos..

Descrição: Dentifrício - Oentifrício, composição básica: creme dental com flúor ativo de

(1100 ppm), tipo: adulto, capacidade 50 g

CatMat: 372527 - DENTIFRÍCIO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

13.547.970/0001 -53 ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI R$ 3,40

Descrição: Creme dental - creme dental infantil - gel, infantil com baixa abrasividade, 50gr, tuttifrutti, flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina, água. Registro no Mi

nistério Da Saúde, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO (Associação Brasileira De Odontologia).

Estado: Cidade: Endereço:

SC Câibi R EGIDIO FERRONATO, 188

Nome de Contato:

ELISVANDIA MATOS DONINI

Telefone: Email:

(49) 3648-0897 comercial@higix.com.bf

40.138,949/0001 -77 COMERCIAL BEIRA RIO LIDA RS 3,40

Descrição: Creme dental - creme denta! infantil - gel, infantil com baixa abrasividade, 50gr, tuttifrutti, flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina, água. Registro no Mi
nistério Da Saúde, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira De Odontologia).

Cidade: Endereço:

Jataizinho R MONTEIRO LOBATO, 297

Telefone: Email:

(43) 3159-0534 comercialbeirarioltda@gmail.com

20.305,488/0001-97 UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA RS 3,40

Descrição: Creme dental - creme dental infantil - gel, infantil combaixa abrasividade, SOgr, tuttifrutti, flúor, lauril suifatode sódio, sacarina. água. Registro no Mi

nistério DaSaúde, peso líquido, data de fabricação e prazo devalidade. Deve ser aprovado pela ABO -(Associação Brasileira De Odontologia).

Estado;

SP São José dos Campos

Endereço:

AV DAS ROSAS, 841

Telefone:

(12) 3346-3371 contato@updentdistribuidora.com.br

18.683.835/0001-59 DELCIO DELMAR RAMBC EIRELI

*VENCEDOR*

Descrição; DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÃSICA CREME DENTAL COM FLÚOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 G

R$ 5,00

Cidade:

Santa Rosa

Endereço:

AVTUPARENDI, 1460

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone:

(55) 3512-4083

Email:

delciodelmarrambo

02.375.705/0001 -19 DENTAL SUL AMÉRICA COMERCIAL LTDA R$10,11

Descrição: Creme dental - creme dental infantil - gel, infantil com baixa abrasividade, SOgr, tuttifrutti, flúor, lauril sulfato de sódio, sacarina, água. Registro no Mi

nistério Da Saúde, peso líquido, data de fabricação e prazo de validade. Deve ser aprovado pela ABO - (Associação Brasileira De Odontologia).

Cidade:

Ponta Grossa

Endereço:

R AUGUSTO RIBAS, 843

Item 11: Bucha esponja niultiusu dupla face para lavai" louça

Preço FRtimado- R.? l,f>4 fiin) Perconlual' - Preço Fstimado Cíilculado R$ 1,G4 Médio doe Preço;-. Obtido;; RS 1 (>'1

Quantidade

550 Unidades

Descrição

Bucha esponja multiuso dupla face para lavar louça

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais F

rnc. lArt. 5" d3 IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Data: 05/10/2021 09:00

Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, para atender as necessidades dos Modalidade: Pregão Eletrônico
órgãos da Administração Municipal, conforme condições e especificações SRp- SIM

estabelecidas no Edital e seds Ane.os, para Inclusão no Sistema de Registro de identificação: NiPregâo:3t2021 / UASG:926748
Preços..

Lote/Item: /47

Ata: Link Ata

I3íS?i

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQyiQvFG1gTlA/rakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
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Descrição: Bucha - Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 br

unidade. Medida 11 x 7 x 2 cm Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Quantidade: 21.094

Scotch-Brite, Bettanin ou de melhor qualidade Unidade- Unidade

CatMat: 150413-BUCHA Lip. qq

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.621.087/0001 -38 ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI R$ 0.67

*VENCEDOR*

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite, Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

DF Brasília A ADE CONJUNTO 1 LOTE, 03 WAGNER (61)3399-5756 adn.comercio@gmail.com

24.291.891/0001-40 DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI R$2.00

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Contagem RMARCONE. 42 (31)3047-3006 comercial@distribuircomercio.com.br

23.953.928/0001-96 CRISTIANO DE ANDRADE R$2.24

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida n x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone; Email:

SP São Paulo R ARAGARCAS. 42 (11)2925-0726 deandrade.eng.34@gmail.eom

13.712.784/0001-22 GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,34

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia AVC-104.487 JULIANO RODRIGUES PIMENTA (62)3091-3344 goiaspaper@hotmail.com

39.518.890/0001 -63 ZOOM COMERCIAL EIRELI R$ 3.00

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch- Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP SãoPaulo RSOLDTEODORO FRANCISCO RIBEIRO. 192 (11)2649-3727 admini$trativo@zoomcomercial.com.br

40.223.106/0001 -79 DARLU INDUSTRIA TÊXTIL LTDA R$ 3,07

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para -r/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RS Barão de Cotegipe R FLORESTA. 440 (54)4062-9518 darlu@darlu.com.br

40.543.792/0001-65 BARRETO FERRAZ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI R$ 3.08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

DF Brasília SETOR SCRN 716 BLOCO C. 201 (61)3263-6063 licitacao@barretohospitalar.com.br

24.240.240/0001 -21 COMERCIAL MONTEIRO EIRELI RS 3.08

Descrição: "Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-." Conforme o edital.

Estado; Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Trindade R SAO GERALDO. 429 Jeferson Batista dos Santos (62)3092-7105 licitacao.monteiro@hotmail.com

41.018.512/0001-62 COMERCIAL D & V LTDA R$3.08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para -i-/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

GO Goiânia R119, 107 (62)3101-3001

37.971.941/0001-82 S K S COMERCIO E SERVIÇO EIRELI R$3,08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Goiânia RUA DOS MISSIONÁRIOS. 565 (62)3110-5152 skscomercioeservico@hotmail.com

30.554.421/0001-25 IMPACTO LICITAÇÕES E NEGOCIOS EIRELI R$3,08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. MARCA/FABRICANTE: BRITÍSH

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Aparecida de Goiânia AVENIDA INGA, SN (62)3273-4163 nilsoncastilho7@hotmail.com

64.317.761/0001-54 CRISTIENE SABIA PARREIRA ROCHA-COMERCIO EIRELI R$3.08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

MG Monte Alegre de Minas AV16 DE SETEMBRO, 17 (34)3283-1907/(34)3283-1846 escritoriojupiter@com4.com.br

41.443.263/0001-52 ATACADO DE EMBALAGENS CAMPOS EIRELI R$ 3,08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote cem 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite, Bettanin ou de melhor qualidade. - Conforme Edital- Marca: Ober

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PR Ibiporã R HUMBERTO HERMINIOBELINATO, 504 (43)3027-3286

29.245.165/0001 -05 ALFAMIX COMERCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS HOSPITALARES, R$ 3,08

SERVIÇOS E INDUSTRIA - EIRELI

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite, Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Aparecida de Goiânia AV MONTENEGRO. S/N (62) 3242-3726 cadastro@contabil.com

15.104.655/0001-87 JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI R$3,08

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de Slfc para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite, Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

GO Goiânia R D MARIA CECÍLIA M DE FIGUEIRED, 572 Julieny Cassia Lopes Pereira (62)3567-5160 jc.comercio01@hotmail.com

26.557.142/0001 -48 RR COMERCIO E LICITACAO EIRELI R$ 3.29

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite, Bettanin ou de melhor qualidade.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Aparecida de Goiânia RUA X 42, SN (62) 8652-7179 rrcomercioelicitacao@gmail.com

42.452.561 /OOOl -71 GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$ 8.00

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote ccm 1 unid
ade. Medida 11x7x2 cm. Variação de 5% para +/-.

Endereço:

37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$ 10.00

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face. sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade. UND

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
DF Brasília RUA 12 CHAGARA 154, S/N (61)9136-9871
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

28.719.518/0001-07 BONÍ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RS 10,00

Descrição: Esponja de nylon para limpeza, dupla face, sendo um lado abrasivo. Fabricado em poliuretano e fibra sintética, com bactericida. Pacote com 1 unid
ade. Medida 11 x 7 x 2 cm. Variação de 5% para +/-. Marcas de referência: Scotch-Brite. Bettanin ou de melhor qualidade

Estado: Cidade: Endereço:

RS Erechim R JOÃO OLCZEVSKI, 381

Nome de Contato:

CHARLEI

Telefone: Email;

(54) 99901-3682 distribuidoraboni901@outiook.com

Item 12 Papel Higiênico pacote com 4 rotos. 60 metros cada folha simples

IPreço Estimado: RS 4,99 (iin) Percentual: - Preço Ést|mado Calculado; RS 4,99 Média dos Preços Obtidos: R$:4,99

Quantidade Descrição Observação

550 Pacotes Papel Higiênico pacote com 4 rolos, 60 metros cada folha simples Cada pacote com 4 rolos

Preço (Compras Governamentais) 1; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO Data: 06/12/2021 09:00

Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 6 meses, para futura e eventual aquisição de Modalidade: Pregão Eletrônico

materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender a demanda das secretarias SRP: SIMSRP: SIM

Descrição: Toalha de papel - Material: 100% Fibra Celulose Virgem O, Tipo Folha: 2 Dobras

O, Comprimento: 25 NaN, Largura: 23 NaN, Cor. Branca O, Aplicação: Higiene

Pessoal O,

Identificação: N°Pregão:l 002021 / UASG'987547

Lote/item; /53

CatMat: 411669 • TOALHA DE PAPEL, 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, 2 DOBRAS, 25

CM, 23 CM, BRANCA, HIGIENE PESSOAL

Adjudicação: 06/12/2021 15:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade Pacote 2,00 RO

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

01,159,743/0001-71 MERCADO SAO LUIZ LTDA R$ 4,98

Descrição: PAPEL TOALHA (PACOTE COM 2 ROLOS)

Engenheiro Beltrão

Endereço:

R PERNAMBUCO, 230

Telefone:

(44) 5232-633

37,550,502/0001-04 CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA

* VENCEDOR*

R$ 4.99

Descrição: PAPEL TOALHA (PACOTE COM 2 ROLOS)

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

PR Engenheiro Beltrão AVENIDA AVENIDA BRASIL, 433 (44) 8414-2214 / (44) 3537-1801 / (44) 3537-1801

Email:

construlareb@hotmail.com

17.855.864/0001-98 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA R$ 4,99

Descrição: Material: 100% Fibra Celulose Virgem 0. Tipo Folha: 2 Dobras 0. Comprimento; 25 NaN, Largura: 23 NaN, Cor: Branca O, Aplicação: Higiene Pessoal O

Cidade;

Londrina

Endereço:

R HUMBERTO N0BILE,75

Telefone;

(43) 3026-3001

Email:

diogoattisanosiqueira@gmail.com

37.141.582/0001 -36 ROCHESTER THIAGO RODRIGUES 03101023912 R$ 4,99

Descrição: PAPEL TOALHA (PACOTE COM 2 ROLOS)

Endereço:

25.325.301/0001-16 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI R$ 5,00

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
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RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição: PAPEL TOALHA (PACOTE COM 2 ROLOS)

Cidade:

Campo Mourão

Endereço;

R ROCHA POMBO, 2053

Telefone:

(44) 3016-2724 papiroscm(ffigmail.com

Item 13:^Sabão em pó pacote Ikg

Preço Estimado: RS 8,75 (un) Percentual; - Preço Estimado Calculado; RS 8,75 Média dos Preços Obtidos: RS 8.75 ' I
Quantidade Descrição Observação

550 Unidades Sabão em pó pacote 1 kg

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc lArt 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Objeto: Aquisição de material de consumo, especialmente no Anexo L.

Descrição: Sabão Pó - Sabão Pó Odor: Não Aplicável , Aditivos: Não Aplicável , Aplicação:

Limpeza Geral ,

Data: 17/12/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nopregâol 22021 /UASG:927976

Lote/Item: 4/29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 10

Unidade: Pacote 1 KG

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

40.478.433/0001 -71 PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI 01664049932

*VENCEDOR*

RS 8,75

Descrição: Sabão em pó

Cidade:

Ponta Grossa

Endereço:

AV ERNESTO VILELA, 988

Telefone:

(42) 9937-8543

Email:

paulino@pmj.adv.br

Item 14: Escova dental

Preço Estimado: RS 3,45 (un) Percentual; - Preço Estimado Calculado; RS 3.45 Média doa Preços Obtidos: RS 3,45 I
Quantidade Descrição Observação

1.100 Unidades Escova dentai

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc lAn 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IGUAÇU/RJ

Objeto; Contratação de empresa especializada, pelo sistema de registro de preços, para
aquisição materiais de higiene pessoal, limpeza e conservação, para atender as

necessidades dos equipamentos de assistência social vinculados à Secretaria

Municipal de Assistência Social (órgão gerenciador) e da Secretaria Municipal de

Administração e Tecnologia (orgão participante) pelo período de 12 (doze)

Modalidade

Identificação

Lote/Item

15/12/2021 10:00

Pregão Eletrônico

Nopregào:82021 /UASG:927812
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Descrição: Escova Dental - Escova Dental Material Cerdas: Sintético, Tipo Cerdas: Macia, Adjudicação; 22/12/2021 10:18

Mininno De 4 Fileiras E 25 Tufos , Aplicação. Infantil , Características Adicionais: Homologação; 29/12/2021 12:00
Cantos Arredondados , Material Cabo; Plástico

Fonte; w\A/w.comprasgovernamentais.gov

br

Quantidade

Unidade

UF

504

Unidade

RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

02.791.930/0001 -36 DAMARCS COMERCIO EIRELI R$ 3,24

Descrição: Escova dental infantil, material cerdas; sintético, material cabo: plástico, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minim
o de 4 fileiras e 26 tufos

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RJ Rio de Janeiro RUA LEANDRO MARTINS, 44 (21)5605-225

37.937.325/0001 -05 KARLA KAROLINE FONTES MENESES R$ 3.50

*VENCEDOR*

Descrição: Escova dental infantil, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minim
o de 4 fileiras e 26 tufos

Estado: Cidade; Endereço; Telefone; Email;

SE Nossa Senhora do Socorro AV CORRETOR PAULO ROMAO. 83 (79) 9894-5038/ (79) 9859-6555 karlalicitacoes@gmail.com

32.002.174/0001-80 SUSTENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA R$ 3.60

Descrição: Escova Dental Material Cerdas: Sintético, Tipo Cerdas: Macia, Minimo De 4 Fileiras E 26 Tufos, Aplicação: Infantil, Características Adicionais: Cant
os Arredondados, Material Cabo: Plástico

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RJ Rio de Janeiro R DARKE DE MATOS, 00098 (21)3734-6334

06.334.946/0001-70 EDINFO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIA EDITORIAL R$ 3,60

COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI

Descrição: Escova dental infantil, material cerdas: sintético, material cabo: plástico, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minim
o de 4 fileiras e 26 tufos

Estado: Cidade Endereço: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R ANTONIO HENRIQUE DE NORONHA. 00029 (21)2580-9880 atendimentoedinfo@yahoo.com.br

11.141.600/0001 -96 SH NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA R$ 3,60

Descrição: Escova Dental Material Cerdas: Sintético, Tipo Cerdas: Macia. Minimo De 4 Fileiras E 26 Tufos. Aplicação: Infantil, Características Adicionais: Cant
os Arredondados, Material Cabo: Plástico

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RJ São João de Meriti RUA JOSE GERALDO NOGUEIRA. SN (21)2669-4036/(21)2669-0469

41.710.060/0001-85 ALAG - COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI R$3,60

Descrição: Escova Dental Material Cerdas: Sintético, Tipo Cerdas: Macia. Minimo De 4 Fileiras E 26 Tufos. Aplicação: Infantil, Características Adicionais: Cant
os Arredondados. Material Cabo: Plástico

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

RJ Saquarema RUA CARLOTA GOUVEA SIMAS. 75 (21)9716-2424/(22)2653-5621 andregoverno@yahoo.com.br

32.077.971/0001-26 HCMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI R$3,60

Descrição: Escova dental infantil, material cerdas sintético, material cabo: plástico, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macia, minim
o de 4 fileiras e 26 tufos

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:

RJ Niiópolis EST ANTONIO JOSE BITTENCOURT. 373 (21)2691-6183
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Itemn 5; Detergente de louça,

Preço Estimado; RS .1,85 (üii)V Percentual. - Preço Estimado Calculado; RS ,1,85,^ Média ons Preços Obtidos; IIS 1.85

Quantidade Descrição Observação

550 Unidades Detergente de louça

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

inc lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 202!

Órgão

Objeto

Descrição

CÂMARA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE Data: 17/12/2021 09:30

Aquisição de material de consumo, especialmente no Anexo I..

Detergente - Detergente Aspecto Físico: Líquido Incoior, Aplicação: Lavagem De

Louças , Aroma: Inodoro, Características Adicionais: Rh 6,5 A 7,5. Composição:

Dodecilbenzeno Suifonato De Sódio,

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão: 122021 /UASG:927976

Lote/Item: 4/27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade Frasco 500 ML

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

40.478.433/0001-71 PAULA CRISTINA MELLO PETROSKI01664049932

*VENCEDOR*

R$1,85

Descrição: detergente de louças neutro

Cidade:

Ponta Grossa

Endereço:

AV ERNESTO VILELA. 988

Telefone:

(42) 9937-8543

Email:

pau!ino@pmj.adv.br

Jtem 16: Sabão em barra solida translúcida 200gr

Preço Estimado: RS 2,64 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 2,64. Média.dos. Preços Gbtidos: RS:2,6-1: I
Quantidade Descrição Observação

550 Unidades Sabão em barra solida translúcida 200gr

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc lÁri 5° da IN 65 de 07 de Julho de 202!

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:3652021 / UASG:987691

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA Data: 08/12/2021 08:30

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Produtos e Materiais de Limpeza, (borracha Modalidade: Pregão Eletrônico

para rodo, carro funcional, lixeiras, desentupidor de borracha, desinfetante, Srp- sim

escova de lavar roupa, etc); (Processo V). incluindo a logística de entrega, nas identificação: N°Pregão:365202
especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo n°

Lote/Item: /21
4743/2021,.

Atã* Link Ats
Descrição; Sabão barra - Composição Básica: Sais + Ácido Graxo O, Tipo: Com Alvejante O,

Características Adicionais: Com Perfume 0. Peso: 200 NaN, Formato: Retangular Adjudicação: 15/12/2021 16 02
O, Fonte: www.comprasgov

Lote/Item: /21

Fonte: www.comprasgov

CatMat: 311420 - SABÃO BARRA

ernamentais.gov.

br

Quantidade: 932

Unidade: Unidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.479.901 /0001 -64 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO

♦VENCEDOR*
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RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição: Sabão de coco, em pedra, embalagerri com 200 gramas

Cidade:

Cruzeiro do Sul

Endereço:

RUA SANTOS DUMONT, 640 (44) 9746-5106

40,138.949/0001-77 COMERCIAL BEIRA RIO LIDA R$ 2,64

Descrição: Sabão de coco, em pedra, embalagem com 200 gramas

Cidade:

Jataizinho

Endereço:

R MONTEIRO LOBATO, 297

Telefone:

(43) 3159-0534

Email:

comercialbeirarioltda@gmail.com

18.683.835/0001 -59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI R$ 2,64

Descrição: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G
, FORMATO RETANGULAR

Estado: Cidade:

RS Santa Rosa

Endereço:

AVTUPARENDI, 1460

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone:

(55)3512-4083

Email:

delciodelmarrambo

12,811.487/0001-71 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LIDA RS 2,64

Descrição: Sabão de coco, em pedra, embalagem com 200 gramas

Cidade:

Erechim

Endereço:

R RAIMUNDO CAPELETTI, 42

Telefone:

(54)3520-3410

Email:

morlass@morlass.com,br

ilíNTi I r .-...iiirvirMA DOtiTi n.JC
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Quantidade Descrição Observação

550 Unidades Sabonete barra ISOgr

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc lAn 5° da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza geral e de

alta concentração, de higiene e utensílios, atendendo as necessidades dos

Departamentos solicitantes..

Descrição: Sabao liquido - Sabonete infantil em barra, dermatologicamente testado, não

irrita a pele e os olhos, com estrato de aveia e aloe vera e aveia, aroma suave,

embalagem de papel com no mínimo 80g.

Data: 09/09/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP; SIM

Identificação: N°Pregão:922021 / UAS6:454524

Lote/Item; /IIO

CatMat: 102407-SABAO LIQUIDO
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

35.088.051/0001-00 BUGRE COMERCIAL EIRELI

* VENCEDOR*

RS 3,20

Descrição: Sabonete infantil em barra, dermatologicamente testado, não irrita a pele e os olhos, com estrato de aveia e aloe vera e aveia, aroma suave, embala
gem de papel com no mínimo 80g.

Estado:

SC São Miguel do Oeste

Endereço:

RUA MARECHAL FLORIANO, 1130 (49) 3622-1248

02,995,568/0001 -15 ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA RS 3,20

Descrição: Sabonete infantil em barra, dermatologicamente testado, não irrita a pele e os olhos, com estrato de aveia e aloe vera e aveia, aroma suave, embala
gem de papel com no mínimo 80g.
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado;

PR

Cidade:

Dois Vizinhos

Endereço:

R CASTRO ALVES. 121

Nome de Contato:

Roseli

Telefone:

(46)3536-1279

Email:

bosa.dv@hotmail.com

18.683.835/0001 -59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI R$ 5.00

Descrição: Sabonete infantil em barra, dermatologicamente testado, não irrita a pele e os olhos, com estrato de aveia e aloe vera e aveia, aroma suave, embala
gem de papel com no mínimo 80g.

Estado:

RS

Cidade:

Santa Rosa

Endereço:

AVTUPARENDI. 1460

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone:

(55)3512-4083

Email:

delciodelmarrambo

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

ínc. I Ari. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza geral e de

alta concentração, de higiene e utensílios, atendendo as necessidades dos

Departamentos solicitantes..

Descrição: Sabao liquido - Sabonete em barra uso adulto dermatologicamente testado,

produto hipoalérgico embalagem 90g.

CatMat: 102407 - SABAO LIQUIDO

R$ 2,55

Data: 09/09/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:922021 / UASG:454524

Lote/Item: /108

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

35.088.051 /0001 -00 BUGRE COMERCIAL EIRELI

*VENCEDOR*

Descrição: Sabonete em barra uso adulto dermatologicamente testado, produto hipoalérgico embalagem 90g.

Estado:

SC

Cidade:

São Miguel do Oeste

Endereço:

RUA MARECHAL FLORIANO. 1130

36.046.750/0001-41 F G DE OLIVEIRA LTDA

Descrição: Sabonete em barra uso adulto dermatologicamente testado, produto hipoalérgico embalagem 90g.

Estado:

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R VISCONDE DO RIO BRANCO. 2936

07.939.649/0001 -11 HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Descrição: Sabonete em barra uso adulto dermatologicamente testado, produto hipoalérgico embalagem 90g.

Estado: Cidade:

PR Dois Vizinhos

Endereço:

R SALGADO FILHO, 50

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 2,55

Telefone:

(49)3622-1248

Telefone:

(45) 9974-3838

R$ 2,55

RS 2,55

Nome de Contato: Telefone: Email:

ADRIELI (46)3536-2188 supermercadoamigao@hotmail.eom

18.683.835/0001 -59 DELCIO DELMAR RAMBO EIRELI

Descrição: Sabonete em barra uso adulto dermatologicamente testado, produto hipoalérgico embalagem 90g.

RS 5,00

Estado:

RS

Cidade:

Santa Rosa

Endereço:

AVTUPARENDI. 1460

Nome de Contato:

Délcio Delmar Rambo

Telefone:

(55)3512-4083

Email:

delciodelmarrambo
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liem 18: Ácool gel antiseptico embalagem aUUmI

Preço Estimado: RS 8,55 (un) Percentual: - Preço Estimado Caloulado: RS 8,59 Média dos Preços Obtidos: RS 8,59

Quantidade

550 Unidades

Descrição

ácodI gel antiseptico embalagem SOOmI

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

inc. lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho üe 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAG FRANCISCO DO SUL

Objeto: Aquisição de EPIs - Equipamento de Proteção individual e materiais de

higienização, para os trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência

Social, equipamentos vinculados (CRAS, CREAS e Casa Abrigo) e usuários da

rede SUAS no Município de São Francisco do Sul..

Descrição: Álcool etílico - Álcool Etílico Teor Alcoólico; 70% V/V. Composição Básica: Com

Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel ,

Data: 14/12/2021 09:00

Modalidade; Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregâo;172021 /UASG:928462

Lote/Item: /4

Ata: I ink Ata

Adjudicação: 18/12/2021 08:04

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 120

Unidade: Frasco 400 G

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.220.022/0001-43 COMERCIAL MULTVILLE LTDA R$ 9,49

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99,999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos bactérias e ainda possui hidratante em s
ua fórmula, que evita o ressecamento das mãos. N° ANVISA 25351.854857/2008-26

Cidade:

Joinville

Endereço:

R JOÃO ADOLFO MULLER. 53

Telefone:

(47) 3029-0294

30.888.187/0001-72 S. V. BRAGA IMPORTADORA ElRELI RS 9.50

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99,999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos.

Cidade: Endereço:

Camboriú R PEDRA VERMELHA, 112

Telefone:

(47) 3311-7391 perolaimportadora@gmail.com

07.483,630/0001-03 LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$9.50

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99.999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos.

Estado:

SC

Cidade:

Massaranduba

Endereço:

EST RIO MOLHA, 921 (47) 9934-5445

21.782.356/0001-02 KELLY A, D. S, MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS RS 9,50

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99,999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos.

Estado: Cidade: Endereço:

PR Curitiba R GUGLIELMO MARCONI. 120

Nome de Contato: Telefone; Email:

KELLY (41) 3238-0437 licitatudoempenhos@gmail.com

05.785.417/0001-20 J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA RS 9,50

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99,999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos.

Estado: Cidade' Endereço:

SC JaraguâdoSul R13 DE MAIO, 400

Nome de Contato: Telefone: Email

MARINA (47) 3370-6869 licitacao@briojaraQua.com.br

29.107.879/0001 -57 EC VARGAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA RS 9,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição; Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro- organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99.999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos.

Estado:

PR

Cidade:

Maringá

Endereço:

R RIO TAPEROA. 944

Telefone:

(44) 8421-0742

Email:

maringa@dermanail.com.br

34.674.089/0001-93 ROMEO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA RS 9.50

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99,999% das bactérias e ainda possui hidratante em sua fórmula, que evita o ressecamento das mãos.

Estado: Cidade: Endereço:

SP Cajamar AV TENENTE MARQUES, 5.110

Telefone:

(11)7160-0712/ (11)6055-8815

Email:

sampaioconta98@gmail.com

21.268.634/0001-08 MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI

Descrição: Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70% V/V. Composição Básica: Com Emoliente, Forma Farmacêutica: Gel.

R$ 9.50

Estado:

MG

Cidade:

Uberlândia

29.309.583/0001-19

*VENCEDOR*

Endereço:

AV FLORIANO PEIXOTO. 3804

R.P FERRAGENS LTDA

Nome de Contato:

Eleusa Donizeti da Silva

Telefone:

(34)3212-0161

Email:

emuliplier@gmail.com

R$ 30,00

Descrição: Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, para assepsia das
mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Dermatologicamente t
estado, elimina 99.999% das Álcool gel higienizador das mãos com dosador 400g cada protege e limpa de forma rápida e eficiente. Indicado, principalmente, pa
ra assepsia das mãos contra bactérias. Age de forma segura e eficaz no combate de micro-organismos que possam trazer problemas para a sua saúde. Derma
tologicamente testado, elimina 99.999% das

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

RS Erechim AV SANTO DAL BOSCO. 793 LUCIANE (54)3712-4522
Email:

vendas.rpferragens@hotmail.com

30.633.996/0001 -33 ALPHA SOLUCOES MEDICA, ODONTO E LABORATORIAL LTDA R$100,00

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V. COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE. FORMAFARMACÉUTICA GEL Tratamento Diferenciado: Tip
o I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 120 Unidade de fo
rnecimento: FR

Estado:

SP

Cidade:

São Carlos

Endereço:

RABRAHAO JOÃO, 717

Telefone: Email:

(15) 9343-0467 juliana.alphasolucoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc / Art. 5" da IN 65de 07 de JuUto de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de higiene e

limpeza para uso do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul.

Coren-RS, mediante Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme quantidades

e características aqui definidas e constantes no Termo de Referência..

Descrição: Álcool Etílico - Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70%_(70''GI). Tipo: Hidratado.

Apresentação: Gel

CatMat: 269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

RS 7.69

Data: 13/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:212021 /UASG:927374

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: w\ww.comprasgovernamentai$.gov.

br

Quantidade: 300

Unidade: Frasco 500.00 ML

UF: RS

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 6,5027.403.752/0001-50 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI

Descrição: Álcool gel antisséptico para as mãos. Embalado em frascos de 500g. Validade mínima de 12 meses. - FRASCO 440 GRAMAS (500ML)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone:

RS Alvorada AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS. 5598 EDUARDO (51)3500-2718
Email:

kapricho@outlook.com.br
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.112.092/0001-00 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI
♦VENCEDOR*

Descrição: Álcool gel antisséptico para as mãos. Embalado em frascos de 500g. Validade mínima de 12 meses.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$6,57

Estado: Cidade: Endereço:
RS Caxias do Sul R GERMANO PAROLINI, 206

Telefone:
(54) 3290-4600/ (54) 3222-2455

Email:

laboratorio@videquimica.com.br

05.804.684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA

Descrição: Álcool gel antisséptico para as mãos. Embalado em frascos de 500g. Validade mínima de 12 meses. PLAY CLEAN/TUPI

Cidade:

Cachoeirinha
Endereço:
R BOTAFOGO, 65

Telefone:

(51)3469-2134

04.415.316/0001-03 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Descrição: Álcool Etílico Teor Alcoólico: 70%_(70°GI). Tipo: Hidratado. Apresentação: Gel

Cidade:

Porto Alegre
Endereço:
RDEODORO. 715

Email:

poad@terra.com.br

Telefone:

(51)3386-4266

R$ 10,00

RS 15,00

Quantidade

10 Quilogramas

Descrição

Sacola Plásticas

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA

Hospital Naval Marcilio Dias

Objeto: Aquisição de materiais de escritório, material de consumo de cozinha e pilhas..
Descrição: Embalagem Plástica - Embalagem Plástica Altura: 50 CM, Forma: Sacola ,

Largura: 40 C

CatMat: 219923 - EMBALAGEM PLÁSTICA

Data: 14/12/2021 10:00

Modalidade; Pregão Eletrônico

Identificação:

Lote/Item;

Ata:

Adjudicação:

Homologação;

Fonte;

Quantidade;

Unidade;

N^-Pregão 1042021 /
UASG:765720

/37

l ink Ata

23/12/2021 15:49

23/12/2021 16:34

www.comprasgovernamentais.gov
.br

Bobina 1000,00 UN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

16.813.260/0001 -16 RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
♦VENCEDOR*

Descrição: SACOLA PLÁSTICA. LARGURA:40 CM. ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 82,21

Estado: Cidade:

Duque de Caxias
Endereço:
R MARANGUAPE,379

Telefone;

(21)2215-8160

16.667.433/0001 -35 VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA

Descrição: SACOLA PLÁSTICA, LARGURA: 40 CM, ALTÜRA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES. Marca: Ultra.
R$82.21

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone;
ÁL Maceió AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 3506 Vanessa (82)3313-1020

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQy1QvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AVWDOwK
http://www.bancodeprecos.com,br/CertificadoAutentIcidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gT\4/rakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK

Email:

vanessaiama@hotmail.com.com



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

42.658.139/0001-77 S. L. SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
R$ 82,21

Descrição; SACOLA PLASTICA. LARGURA; 40 CM. ALTÜRA:50 CM. APRESENTAÇÃO; PACOTE COM 1000 UNIDADES.// O prazo de validade da proposta não ser
a inferior a 120 (cento e vinte) dias. a contar da data de sua apresentação. // O prazo de entrega dos bens é de até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebim
ento da nota de empenho, em remessa única. // Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, t
ributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. // O material à ser fornecido atende aos critérios de s
ustentabilidade adotados por este certame.

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

RMOGURARI, 00151

Telefone:

(21)8859-8644

Email:

silvana021977@yahoo.com.br

24.330.719/0001-59 IMPÉRIO PC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA R$ 82,21
Descrição: SACOLA PLÁSTICA LARGURA; 40 CM, ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES. Marca: Fabricante; Modelo; Procedência:
Nacional (Brasil) Prazo de Validade do Material: 12 (doze) meses Garantia: 12 (doze) meses Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias corridos, contados a partir do rece
bimento da Nota de Empenho. Prazo de Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Validade da Ata de regis
tro será de 12 (dose) meses Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes das especificações. Declaramos que nos preços cotados estão incluíd
as todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impost
os, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e dedu
zidos os descontos eventualmente concedidos.

Estado:

RJ

Cidade;

Rio de Janeiro

Endereço:

AV GOMES FREIRE, 647

Telefone:

(21)2224-8175

Email:

cotacao.imperiofc@gmail.com

21.348.054/0001 -12 ROMA COMERCIAL LTDA

Descrição: Sacola plástica, largura; 40 cm, altura:50 cm. Apresentação: pacote com 1000 unidades. Marca: Lider. Fabricante: CentralPíast
R$ 82,21

Estado: Cidade:

Santo Antônio da

Platina
PR

Endereço:

R PREFEITO ODILON CLARO DE

OLIVEIRA, 285 A

Nome de Contato; Telefone:

Rodolpho Muller Elias Feitosa da (43) 3534-

Silva 1888

Email:

romacomercial@hotmail.com

RS 82,21
34.164.381/0001-66 RLDOK DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SERVIÇOS EIRELI

plástica, LARGURA: 40 CM, ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES. PC 1200 MEGAFILME SACO 82,21 98.6
52,00 Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentação. SACO

Estado: Cidade:

RJ Duque de Caxias
Endereço:

R CONDE DE PORTO ALEGRE, 15
Telefone:

(21) 2148-6679/ (21) 2663-8927
Email:

rldokmateriais@gmail.com

39.990.729/0001-98 OSANA RAMOS DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Descrição: Sacola plástica, largura 40cm, altura 50cm. Apresentação: pacote com 1000 unidades.
RS 82,21

Telefone;

(21)2222-2222

Email:

abvadistribuidora@gmail.com

Estado: Cidade: Endereço:

RJ Riode Janeiro R CORONELTAMARINDO, 01452

10.511.650/0001-55 ECCAGIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

LARGURA: 40 CM, ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES. MARCA; UNIOPACK/FLEXBAG. VALIDADE
UA rnUHCJo I A, 120 DIAS.

RS 82,21

Estado: Cidade: Endereço:
RJ São Gonçalo AV DOUTOR EUGENIO BORGES, 5350

Telefone:

(21)2705-9544

Email:

eccagioltda@yahoo.com.br

16.926.282/0001-92 WIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI

Descrição: SACOLA PLÁSTICA, LARGURA: 40 CM, ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES.
RS 82,21

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

AV DAS AMÉRICAS, 19005
Telefone: Email:

(21) 2491-8473 legalizacao@accassessoria.com.br

21.760.032/0001-65 PLASVIVO- DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI

Descrição: SACOLA PLÁSTICA, LARGURA: 40 CM, ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES
RS 82,21

Estado:

RJ

Cidade:

Rio de Janeiro

Endereço:

R DA BATATA, 00112
Telefone:

(21)2620-7420
Email:

plasvivoempresa@gmail.com

74.116.898/0001-02 COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Descrição; SACOLA PLÁSTICA, LARGURA; 40 CM, ALTURA ;50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES.
RS 90,79

Estado:

RJ

Cidade.

Rio de Janeiro

Endereço:

R DIAS RAPOSO, 00077
Telefone:

(21)2137-2529

Email:

comaxcomercio@gmail.com

05.291.541 /OOOl -30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token-JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFG1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK

RS 98,00

0Ü50
22/23



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição; SACOLA PLÁSTICA, LARGURA: 40 CM. ALTÜRA:50 CM. APRESENTAÇÃO PACOTE COM 1000 UNIDADES

Estado. Cidade: Endereço: Telefone: Email.
Leme RUA DOS OPERÁRIOS., 148 (19)3571-1885 tybortholin@uol.com.br

28.719.518/0001 -07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA R$ i OO.OO
Descrição: SACOLA PLÁSTICA. LARGURA: 40 CM. ALTURA:50 CM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1000 UNIDADES.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Erechim R JOÃO OLCZEVSKI. 381 CHARLEI (54)99901-3682 distribuidoraboni901@outlook.com

Relatório gerado no dia 20/01/2022 13:59:48 (IP: 187.49.128.118)
^  ' Sf'''S°^®'L^^^^°"'^^"^®^®^''"^*^°'°^9®^'^2JDbgQyl'QvF'G1gTWrakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK ' Híim•  http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade? U U ü JL

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2J DbgQylQ vFG 1 gTW rakaT99b7v15iaL7ZpQ9AYWDOwK
23/23



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Ftscai

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: slsterrta GMS)

Arroz branco, GRUPO: Beneficiado e polido, CLASSE: Longo fino, TIPO: 2.

8885 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e quaisquer materiais
^  . estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM: Saco plástico, PESO
Genero Alimentícios .

LIQUIDO: Máximo 5 Kg. UNID. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

61f13.edc4f.7a878.21eõ9.27fT0

Data do Cálculo

26/01/2022 10:30:20

Preço Calcuíado

Filtros Selecionados

R$ 155,59 / Fardo (FD)

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Fardo (FD) - representando 49.39% das NF-e

Produtos Selecionados

7896267004102 - ARROZ BURITI POLIDO 5KG BRANCO

7893500020158 89.92% ARROZ 100% GRÃOS NOBRES TIPO 1 TIO JOÃO PACOTE SKG

7896290300011 10.08% ARROZ PRATO FINO TIPO 1 PACOTE 5 Kg.

0606529966515

1000009034814

- ARROZ AGUL PURO CAMPO TP1 SKG

ARROZ FINO GOSTO ZARi BRANCO L FINO T1 5 KG

S.5 |9^

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

.<gs. Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 [ Curitiba | Paraná | Brasil | [41) 3200-5000 I Fax 141] 3200-6600
JMcellpar

Cx. Postal 15061 [ www.celepar.pr.gov.bf | e-mail;celepar@pr.gov-br

0052



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

8885

Genéfo Alimentícicj^

Arroz branco, GRUPO; Beneficiado e polido, CLASSE: Longo fino, TIPO; 2,

CARACTERÍSTICAS ADiCIONAlS; Isento de sujidades e quaisquer materiais
estranhos que comprometam a sua qualidade, EMBALAGEM; Saco plástico, PESO

LÍQUIDO: Máximo 5 Kg, UNID. DE MEDIDA; Unitário

Jietalhamento do Cálculo

mMm

Chave de Acesso

61f13.edc4f.7a878.21e69.27ff0

Data do Cálculo

26/01/2022 10:30:20

Simples Saneado Normal Recalculad(

Quantidade de NF-e Encontradas 121 113 121 113

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 8 8 8 8

Coeficiente de Variação 21,15% 4,97% 20,34% 5,02%

Coeficiente de Representatividade
... ... 36,36% 54,87%

Variância 986,04 60,27 915,14 61,31

Desvio Padrão R$ 31,40 RS 7,76 RS 30,25 R$ 7,83

Limite Inferior RS 132,12 RS 132,12 RS 132,12 RS 132,12

Limite Superior RS 177,76 RS 177,76 RS 177,76 RS 177,76

Menor Valor RS 23,59 RS 140,96 RS 23,59 R5 140,96

Maior Valor RS 177,41 RS 177,41 RS 177,41 RS 177,41

Média RS 148,49 RS 156,24 RS 148,74 R$ 155,85

.^•Média Ponderada RS 132,82 RS 154,16 ... ...

Mediana RS 155.47 RS 155,47 RS 154,83 RS 154,93

Moda RS 155.47 RS 155,47 RS 154,34 RS 153,72

Quantidade de Classes — — 10 10

Primeiro Quartil RS 149,23 RS 152,94 RS 148,86 R$ 151,50

Jerceiro Quartil RS 160.64 RS 163.15 RS 160,80 RS 161,41

Coeficiente de Variação Satisfatório Sim Sim Sim Sim

Representatividade Satisfatória Não Sim NSo Sim

Preço Calculado
...

... RS 154,83 RS 155,69

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abnl de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para :
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

^fecELEP R Mateus Leme 1561 | Centro Cívico j 80530-010 | Curitiba [ Paraná j Brasil j [41) 3200-5000 ( Fax [41] 3200-6600
Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-maj|:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná • CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas • NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEBj.

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

óleo vegetai. Soja, Refinado, iNQREDIENTES; 100% óleo de soja, ASPECTO;
Límpido e isento de impurezas, ODOR: Característico, SABOR: Característico,

COR: Característica, Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza,

óleo vegetal Nâo conter glúten, Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO
LÍQUIDO: 900mi, UNID. DE MEDIDA: Unitário

mmi:

Chave de Acesso

61f14.2d44f,7a878.21e69.28270

Data do Cálculo

26/01/2022 10:47:15

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 8,03 / Unidade (ÜN)

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 80.83% das NF-e

Produtos Selecionados

7897001010014 59.05% Oleo de soja Cocamar PET 900ml

7891107101621 9.95% OLEO SOJA REFIN SOYA 20X900ML PET

7896223709423 023% OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML

7897001010403 27.38% Oleo de soja Suavit PET 900m!

964197343 3.39% OLEO DE SOJA COAMO 900ML

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abnl de 2018. a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referênaa do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

^^CELIiP R Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax f41) 3200-6600
Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr.gov.br

0354



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros {FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

óleo vegetai, Soja. Refinado, INGREDIENTES: 100% óleo de soja, ASPECTO:
Límpido e isento de impurezas, ODOR: Característico, SABOR: Caractenstico,

COR: Característica, Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza.

Óleoveqetííi Náo conter glúten. Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO
LÍQUIDO; 900mt, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61fl4.2d44f.7a878.21e69.28270

Jetaihamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 10:47:15

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal Recalculado

8,45%

R$ 0,65

R$ 7,29

RS 8,89

RS 3.88

RS 10,82

RS 8,10

RS 7,84

RS 7,99

RS 7,99

RS 7,89

RS 8,29

60,18%

0,47

R$ 0,68

R$ 7,29

RS 8,89

RS 3,88

RS 10,82

RS 8,08

RS 7,99

RS 7,88

13

R$ 7,72

RS 8,41

RS 8,03

Conforme Lei 19,476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico [ 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
i.^HpCELEPAR

Cx, Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

0D55



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras^ mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná • CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

cios Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Gerrêrc Alimentícios

Farinha de trigo, TIPO: 1, Produto obtido pela moagem, exclusivamente, do grão

de trigo {Tnticum vulgares) beneficiado a partir do cereal limpo e desgerminado.

Deve ser enriquecida com ferro e ácido fólico, EMBALAGEM: Pacote plástico de

polietileno, atóxico, resistente/embalagem de pape! tipo kraft virgem, branco,

atóxico, resistente e impresso, PESO LÍQUIDO: Máximo 5 kg, UNID. DE MEDIDA;

Quilograma
Chave de Acesso

61f14.6144f,7a878.21e69.28490

Data do Cálculo

26/01/2022 11:01:06

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 16,13 / Unidade (ÜN)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 65,24% das NF-e

Produtos Selecionados

7896419431053 77.88% Farinha Trigo Anaconda Tipo 1

7896412819247 21.15% FAR TRIGO ORQUÍDEA SKG TIPO 1 (19247)

7896021822331 0.96% FARINHA DE TRIGO TIP01 BORGONHA SKG PAPEL

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2016, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41j 3200-6600
laMcELEPAR
^^1^ Cx- Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

G056



Certiflcado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Genèro Aiimentíctos

Farinha de trigo, TIPO: 1, Produto obtido pela moagem, exclusivamente, do gráo
de trigo CTriticum vulgares) beneficiado a partir do cereal limpo e desgerminado,

Deve ser enriquecida com ferro e ácido fólico, EMBALAGEM: Pacote plástico de

polietiíeno, atóxico, resistente/embalagem de papel tipo kraft virgem, branco,

atóxico, resistente e impresso, PESO LÍQUIDO: Máximo 5 kg, UNID. DE MEDIDA:

Quilograma
Chave de Acesso

61f14.6144f.7a878.21e69.28490

Detalhamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 11:01:06

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Varíância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^•Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

31,36%

R$ 5,15

RS 11,39

RS 20,35

RS 10,00

RS 64,95

RS 16,41

RS 14,35

RS 16,49

RS 16,99

RS 14,75

RS 16,99

32,06%

, 48,60%

27,62

R$ 5,26

RS 11,39

R$ 20,35

R$ 10,00

RS 64,95

R$ 16,39

RS 16,27

RS 18,24

10

RS 13,27

RS 18,72

R$ 16,13

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

^^^fecELEPAR Mafeus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr,gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do
Paraná ■ CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte; sistema GMS)

Açúcar, TIPO: Cristal, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose e
cana de açúcar. TEOR SACAROSE: 99,3%, COR; Branca. AROMA; Próprio, SABOR:

Doce, USO: Adoçante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; Isento de sujldades e
substâncias estranhas de qualquer natureza. Não conter glúten. Saco plástico,

PESO LÍQUIDO: 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Emm

Chave de Acesso

51f14.afb4f.7a878.21e69.28820

Data do Cálculo

26/01/2022 11:22:01

Preço Calculado

Fil&os Selecionados

R$ 105,07 / Fardo
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

R^ião Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Fardo (FD) - representando 49.53% das NF-e

Produtos Selecionados

7896508200027 35.18% ACUCAR CRISTAL

7896508200024 64.82% ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 15X2 KG

7898035620026

7898935964022

ACUCAR CRISTAL 2KG FARDO C 1S

ACUCAR CRISTAL DELTA PCTE02 KG

J05 oíf

4- 4Í) '

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abnl de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax (41) 3200-6600
CELEPAR

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br) e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhta de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Açúcar, TiPO; Cristal, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO; Sacarose e

cana de açúcar, TEOR SACAROSE: 99,3%, COR; Branca, AROMA; Próprio, SABOR:

Doce. USO: Adoçante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e
substâncias estranhas de qualquer natureza. N3o conter glúten. Saco plástico.
PESO LÍQUIDO: Ikg, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61fl4.afb4f.7a878.21e69.28820

Detalhamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 11:22:01

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^^Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

10,20%

RS 10,74

RS 80,86

RS 130,58

R$ 7,66

RS 136,22

• RS 105,35

RS 95,10

R$ 105,00

RS 99,50

RS 99,50

R$ 111,93

10,33%

50,53%

119,01

R$ 10,91

R$ 80,86

R$ 130,58

R$ 7,56

R$ 136,22

R$ 105,58

R$104,61

R$ 101,61

13

R$ 98,35

RS 112,69

R$ 105,07

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulla ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

'JHcelepar
Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná 1 Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 [ www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Porta! Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Feijão, COR: Preto, 6RUP0: I - Comum, TIPO: 1, Novo, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS; Isento de sujidades e quaisquer materiais estranhos que

comprometam a sua qualidade, Pacote plástico, PESO LÍQUIDO; 1 kg, UNíD. DE
MEDIDA: Unitário mm

Chave de Acesso

6lf14.c3c4f.7a878.21e69,288eO

Data do Cálculo

26/01/2022 11:27:24

Preço Caiculado

Filtros Selecionados
R$ 6,21 / Unidade (UN)

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

R^iâo Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 8034% das NF-e

Produtos Selecionados

7896050600269 S.15% FEIJÃO PRETO RESERVA 1KG PR

7898929975010 56.62% FEIJÃO PRETO FLOR DO SUL TIPO 11KG FLOR DO SUL

7898621151958 14.71% FEIJÃO PRETO CANTU TIP01

7896859300087 1039% FEIJÃO PRETO NUTRIPAR1KG TIP01 NUTRIPAR UN

7897798800096 FEIJ O PRETO NOTA MIL 1 KG

A listagem de todos os (12) produtos está disponível no Porta! Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documenta

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba | Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
CELEPAR

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFF.B).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Feijão, COR; Preto, GRUPO; I - Comum, TIPO; 1, Novo, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: Isento de sujldades e quaisquer materiais estranhos que

comprometam a sua qualidade. Pacote plástico, PESO LÍQUIDO: 1 kg, UNID. DE

MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

6lfl4.c3c4f.7a878.21e69.288e0

Data do Cálculo

26/01/2022 11:27:24

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Varíância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^^Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal Recalculado

13,73%

56,64%

0,74

R$ 0,86

R$ 4,29

RS 8,21

RS 4,93

RS 8,99

RS 6,27

RS 6,17

RS 5,95

10

RS 5,78

RS 6,73

RS 0,85

RS 4,29

RS 8,21

RS 4,93

RS 8,99

RS 6.25

RS 6,26

RS 6,19

RS 5,76

RS 5,76

RS 6.74

R$6,21

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba | Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 I Fax [411 3200-6600
CELEPÂR

C*. Postal 15061 I www.celepar.pr.gov.br j e-mail:ceiepaf@pr.gov,br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fubá de milho

Fubá de milho, TIPO: Simples, ASPECTO: Pó fino, COR: Amarelo. INGREDIENTES:

Fubá, ferro e ácido fólico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e

substâncias estranhas a sua natureza. Nâo conter glúten. Saco polietileno, PESO

LÍQUIDO; Ikg, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f14.dd04f.7a878.21e59.28a50

Data do Cálculo

26/01/2022 11:34:07

Preço Calculado

Filtros Selecionados
R$ 3,91 / Unidade (UN)

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (ÜN) - representando 43.36% das NF-e

Produtos Selecionados

7896363400044 5.62% FUBA DE MILHO AMARELO CAMPO LARGO IKG

78900019 275% FARINHA FUBA MASTER DUBON 1 KG

4711688200014 3.37% FUBA REAL IKG FUBA REAL IKG

7898349720016 - FUBA MIMOSO AGROBAL 1 KG

7896408420013 2.25% FUBA DE MILHO LIBARDONI1 KG

A listagem de todos os (11) produtos está disponível no Porta! Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente púbiico a responsabilidade pela utiiizaçào do vaior caicuiado.

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasii | [411 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
CELEPAR

Cx. Postai 15061 [ www,ceiepar.pr.gov.br j e-maii;celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

1469

Fubá de mjihc

Fubá de milho, TIPO: Simples, ASPECTO: Pó fino, COR: Amarelo, INGREDIENTES:

Fubá, ferro e ácido fófico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e
substâncias estranhas a sua natureza. Náo conter glúten. Saco polietileno, PESO

LÍQUIDO: Ikg, UNID. DE MEDIDA: Unitário

C^lhamento do Cáícuío

Chave de Acesso

61f14.dd04f.7a878.21e69.28a50

Data do Cálculo

26/01/2022 11:34:07

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 186 153 186 153

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 35 14 35 14

Coeficiente de Variação 1Z72% 4,35% 13,13% 4.70%

Coeficiente de Representatividade ... ... 44,09% 47,71%

Variância 0,25 0,03 0,28 0,03

Desvio Padrão RS 0,50 RS 0,17 RS 0.52 R$ 0,18

Limite Inferior R$ 3,39 RS 3.39 RS 3,39 R$ 3,39

Limite Superior RS 4,35 RS 4.35 RS 4.35 R$ 4,35

Menor Valor RS 2.49 RS 3,44 RS 2,49 R$ 3,44

Maior Valor RS 6,34 RS 4,29 RS 6,34 R$ 4,29

Média RS 3,96 RS 3,86 RS 4,00 R$ 3,87

^^Média Ponderada RS 3,76 RS 3,83 -
—

Mediana RS 3,95 RS 3.95 RS 3,94 R$ 3,95

Moda RS 3,95 RS 3,95 RS 4,07 RS 3,99

Quantidade de Classes — — 11 10

Primeiro Quartil RS 3,75 RS 3,75 RS 3,70 RS 3,72

Terceiro Quartil RS 3,99 RS 4,05 RS 4,15 RS 4,00

Coeficiente de Variação Satisfatório Sim Sim Sim Sim

Representatividade Satisfatória Não Sim Não Sim

Preço Calculado
...

... RS 3,94 RS 3,91

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 \ Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba [ Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 1 Fax [411 3200-6600
<í||Hcelepar

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mall:celepar@pr.gov,br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Massa aiiment/cia

Macarrão Grano Duro, FORMATO: Tipo Espaguete Número 3 (Spaghetti 8),

CONSERVAÇÃO: Proveniente de Estabelecimento Sob Inspeção Oficiai,

Produzido de Acordo com as Normas de Boas Práticas de Fabricação,

INGREDIENTES; Macarrão ou Massa alimentícia Obtido pelo Amassamento

Mecânico de Farinha de Trigo Durum {Triticum Durum) com Água, Adicionado ou

não de Outras Substâncias Permitidas, Submetido a Processos Tecnológicos

Adequados, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de Corantes Artificias, Pacote

Plástico de polietiíeno (PP) ou Filme Laminado de Poíipropileno Biorientado +

Poiipropileno (BOPP + PP), Atóxico, Resistente. Transparente, Termosoldado,

PESO LÍQUIDO: T QuilO, UNID. DE MEDL

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 83,19 / Fardo (FD)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Chave de Acesso

61f14.fdf4f.7a878.21e69.28c20

Data do Cálculo

26/01/2022 11:42:53

Unidade Fardo (FD) - representando 80.87% das NF-e

Produtos Selecionados

7896080810034 MAC ESPAGUETE ÜANE 1KG

7896482422279 MACARRAO ASSAI ESPAGUETE 1 KG

7896205773695 MACARRAO ESPAGUETE 1 KG

7898650220083 Macarrao espaguete BORTOLINI semeia com ovos 1 Kg

7896022200767 76.20% M GALO SEMOLA ESPAGUETE 8 15X1K

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

83,'9
f J.5

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2016, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná j Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
CELEPAR

Cx. Postal 15061 j ww/w.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Massa alimentícia

Macarrão Grano Duro, FORMATO: Tipo Espaguete Número 8 (Spaghetti 8),

CONSERVAÇÃO; Proveniente de Estabelecimento Sob Inspeção Oficial,

Produzido de Acordo com as Normas de Boas Práticas de Fabricação,

INGREDIENTES; Macarrão ou Massa alimentícia Obtido peío Amassamento

Mecânico de Farinha de Trigo Durum (Triticum Durum) com Água. Adicionado ou

não de Outras Substâncias Permitidas, Submetido a Processos Tecnológicos

Adequados, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; Isento de Corantes Artificias, Pacote

Plástico de políetileno (PP) ou Filme Laminado de Polipropileno Biorientado *

Polipiopileno {BOPP + PP), Atóxico, Resistente, Transparente, Tennosoldado,

PESO LÍQUIDO: 1 Quiío, UNID. DE MEDI-

m

Chave de Acesso

61f14.fdf4f.7a878.21e69.28c20

Data do Cálculo

26/01/2022 11:42:53

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^édla Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal Recalculado

8,22%

49,37%

46,05

R$ 6,79

R$ 63,60

R$103,20

R$ 56,10

R$ 100,20

R$ 82,60

R$ 83,43

R$ 88,33

13

R$ 77,72

RS 88,19

RS 6,72

RS 63,60

RS 103,20

RS 56,10

RS 100,20

RS 82,66

RS 77,94

RS 83,88

RS 86,85

RS 78,45

RS 88,35

R$ 83,19

Conforme Lei 19.476. de 24 de Abril de 2016, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referèr^cia do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600

Cx. PostaM 5061 I www.celepar.pr.gov.br I e-mail:ce1epar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Gênero Alimentícios

Sai refinado, iodado, ASPECTO: Cristais branco, com granulação uniforme,

INGREDIENTES: Cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectantes;

ferrocianeto de sódio e alumínio silicato de sódio, TEOR tODO: Entre 20 e 60

mg/kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; Isento de sujidades, mofo e quaisquer
materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, PESO ÜQUIDO: Máximo

Ikg, EMBALAGEM: Saco polietileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário Chave de Acesso

51f15.4014f.7a878.21e69.29060

Preço Calculado

IdBdQ (UN)
Filbt>s Selecionados

PerfodO 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 60.29% das NF-e

Produtos Selecionados

7896100013018 95.71% SAL REF MOC 30X1 KG

Data do Cálculo

26/01/2022 12:00:31

7896100013019

7896183901322

- SAL REFINADO MOC 30X1

-  SAL REFINADO ZAELi 30X1 FD

7898280080149 4.13% SAL REFINADO UNlAO 30X1

7897167100024 0.15% SAL REF SOSAL 30X1 KG

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil [ [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail;celepar@pr.gov.br

00G6



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Corr^pras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFE8).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Genêfc Alimentícios

Sal refinado, Iodado, ASPECTO; Cristais branco, com granulaçSo uniforme,

INGREDIENTES; Cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectantes:

ferrocianeto de sódio e alumínio silkato de sódio, TEOR IODO; Entre 20 e 60

mg/kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, mofo e quaisquer

materiais estranhos que comprometam a sua qualidade, PESO LÍQUIDO: Máximo

Ikg, EMBALAGEM; Saco políetileno, ÜNID. DE MEDIDA: Unitário

smsã

I»
Chave de Acesso

6lfl5.4014f.7a878,21e69.29060

i^etaihamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 12-00:31

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^%/íédia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal Recalculado

18,20%

53,51%

0,08

R$ 0,28

R$ 1,00

R$ 2,04

R$ 1,09

R$ 4,47

R$ 1,55

R$ 1,51

R$ 1,45

14

R$ 1,40

R$ 1,66

RS 0,29

RS 1,00

RS 2,04

RS 1,09

RS 4,47

RS 1,55

RS 1,48

RS 1,69

RS 1,65

R$152

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
CELEPAR
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Reagente químico

Reagente químico, Hipoclorito de Sódio, Estado Físico; Líquido Amarelo

Esverdeado, Odor: Água Sanitária, Pungente como Cloro pH: Aproximadamente

9-12, Ponto de Fusáo: -25®C (solução a 12% NaCIO), Ponto de Ebulição: a 110®C Há

Decomposição (15% NaClO), Temperatura de Auto-igniçSo; Não inflamãvel

Densidade (águâ=1) 50g/cm^=1,08, 100g/cm^=1,14 Solubilidade: Na água é

completamente miscívei Temperatura de vapor;175 mm Hg a 20°C,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Utilizado Como Matéria Prima na Fabricação de

Domíssanitários, EMBALAGEM: Galão de Plástico, UNID. DE MEDIDA: Quilograma

Chave de Acesso

61f15.2ea4f.7a878.21e69.28f50

Data do Cálculo

26/01/202211:55:51

Preço Caicuiado

Filtros Selecionados

R$ 33,12 / Caixa (CX)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Caixa (CX) - representando 68.10% das NF-e

Produtos Selecionados

7896098904671 24.46% AGUA SAN YPE FR 12X1L

7896083800015 74.24% AGUA SANITARIA QBOA 1LT12UN

7896017201079 1,29% AGUA SANITARIA DA ILHA 12X1000 BRANCA 1791 80

33; [i^ ^

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor caicuiado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Inlormação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Keagente químico

Reagente químico, Hipoclorito de Sódio, Estado Físico: Líquido Amarelo

Esverdeado, Odor: Água Sanitária, Pungente como Cloro pH: Aproximadamente

9-12, Ponto de Fusão; -25'C (solução a 12% NaCIO), Ponto de Ebulição: a 110°C Há

Decomposição (15% NaCtO), Temperatura de Auto-ignição: Não Inflamávei

Densidade (água=1) 50g/cmM,08, 100g/'cm^=l,14 Soíubilidade: Na água é

completamente miscível Temperatura de vapor:175 mm Hg a 20°C,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Utilizado como Matéria Prima na Fabricação de

Domissanitérios, EMBALAGEM: Galão de Plástico, UNÍD. DE MEDIDA: Quilograma

Chave de Acesso

61f15.2ea4f,7a87S.21e69.2af50

Data do Cálculo

26/01/2022 11:55:51

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal R^lculado

7,36%

57,74%

6,01

R$2,45

R$ 28,32

R$ 38,36

R$ 2,88

R$ 42,27

R$ 33,33

R$ 32,99

R$ 32,42

14

R$ 31,80

R$ 34,70

RS 2,37

RS 28,32

R$ 38,36

R$ 2,88

R$ 42,27

R$ 33,28

RS 31,95

RS 33,00

RS 33,00

RS 32,08

RS 34,59

R$33,12

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

# Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba j Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
CELEPAR c
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e. no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

49375 Creme Dental, Sabor: menta. uso; adulto, COMPOSIÇÃO: com flúor ativo ate
Produto de higiene 150O ppm, EMBALAGEM: Tubo 30g. UNID. DE MEDIDA: Unitário

pessoal

Chave de Acesso

61f15.8eO4f.7a878.21e69.29310

Data do Cálculo

26/01/2022 12:21:18

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 39,54 / Dúzia (DZ)
Perfodo 27/12/2021 até 26/01/2022

Região Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Dúzia (DZ) - representando 39.36% das NF-e

Produtos Selecionados

7891150049897 CL UP TR MENTA CLOSE ÜP 01X12X70GR

7891037006324 0.46% CLOSE UP C D EUCALIPTUS FREEZE 90G

7891037744257 CLOSE UP C D MENTHOL PARADtSE 90G

7891528038612 67.12% CD 50R FRESH HORTELA EXPLOSiON 90G

7509546675138 32.42% CD SORRISO 090GR CARVAO C12UN REF 61019420

'3/^9 UN

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Creme Dentai, Sabor; menta, uso: adulto, COMPOSIÇÃO; com flúor ativo ate
Píoduto de higiene 150O ppm, EMBALAGEM: Tubo 30g, UNID, DE MEDIDA: Unitário

pessoal

Chave de Acesso

61f15.8e04f.7a878.21e69.29310

Data do Cálculo

26/01/2022 12:21:18

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Varlância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

16,86%

R$ 6,81

RS 12,18

RS 72,66

R$ 30,35

RS 51,00

RS 40,42

RS 41,34

RS 37,08

RS 50,49

RS 34,86

RS 49,98

16,227o

61,717o

43,11

R$ 6,57

R$ 12,18

RS 72,66

RS 30,35

RS 51,00

RS 40,47

RS 36,86

RS 35,04

11

RS 35,21

RS 49,23

Sim

R$39^

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

,  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Esponja, TIPO: Dupla face, Multiuso, COMPOSIÇÃO: Espuma políuretano e fibra

sintética abrasiva, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: 100x70x20mm (variação

de até 10%), APLICAÇÃO; Lavagem de louças e limpeza em geral, Pacote

pfflsarodãde, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f17.fe84f.7a878.21e69.29e00

Data do Cálculo

26/01/2022 15:07:52

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 2,49 / Unidade (UN)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 56.99% das NF-e

Produtos Selecionados

7898105771467 ESPONJA MULTIUSO 3 UNIDADES

74181100 ESPONJA DE LOUCA C 03 UND

7898909771939 34.00% ESPONJA DE LOUCA COM 3 UNIDADES

7893835002812 22.00% ESPONJA MÜLTI USO PCT COM 3PCS REF167

7898509283382 44.00% ESPONJA MULTIUSO SUPERPRO 80 CJ C 3 CADA

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018. a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

/  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba [ Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
/.■HCELEPAR

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br | e-mail:ceíepar@pr.gov.br j



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Esponja, TIPO: Dupla face, Multiuso, COMPOSIÇÃO : Espuma poiiuretano e fibra

sintética abrasiva, FORMATO; Retangular, DIMENSÃO: !00x70x20mm (variação
de até 10%), APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral. Pacote

píásdimdade, UNID. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

61f17.fe84f.7a878.21e69.29eOO

Detalhamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 15:07:52

Simples Saneado Norma! Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

35,50%

R$ 0,89

RS 0,00

RS 6,58

RS 1,46

RS 3,99

RS 2,51

RS 1,87

RS 2,32

RS 1,45

RS 1,45

RS 3,50

31,12%

52,83%

0,63

RS 0,79

RS 0,00

R$ 6,58

RS 1,45

RS 3,99

RS 2,55

RS 2,45

RS 1,63

7

RS 1,75

RS 3,33

R$2,49

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente pCibiico a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1581 [ Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GM5)

Pape! Higiênico, Branco, folha dupia classe, 100% fibras celulósicas,

comprimento do rolo 30 metros, EMBALAGEM: Pacote com 4 rolos, UNID. DE

Artigo de Higiene MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f17.ce44f.7â878.21e69.29cbO

Data do Cálculo

26/01/2022 14:54:57

Preço Calculado

Filtros Selecionados
R$ 7,34 / Unidade (ÜN)

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região
Centro-Ocídentai, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste. Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 70.21% das NF-e

Produtos Selecionados

7898043364769 78.34% PAPEL HIG FOLHALEV FS 30m L16P15

7896180106662 21.66% PAPEL HIGIÊNICO C 4 ROLOS

Conforroe Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná j Brasil j (41) 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600 /s r
CELEPAR íj (J
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS}

Papel Higiênico, Branco, folha dupla classe, 100% fibras celulósicas,
48565 comprimento do rolo 30 metros, EMBALAGEM: Pacote com 4 rolos, UNID. DE

Artigo Higiene MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f17.ce44f.7a87a21e69.29cbO

Data do Cálculo

26/01/2022 14:54:57

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recaicuiac

Quantidade de NF-e Encontradas 879 679 879 679

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 20 4 20 4

Coeficiente de Variação 48,07% 5,94% 40,23% 5,91%

Coeficiente de Representativídade ... ... 22,07% 53,31%

VaríSncia 9,47 0,19 6,53 0,19

Desvio Padrão R$ 3,03 RS 0,44 RS 2,56 RS 0,44

Limite Inferior RS 5,61 RS 5,61 RS 5,61 RS 5,61

Limite Superior RS 9,01 RS 9,01 RS 9,01 RS 9,01

Menor Valor RS 1,76 RS 5,90 RS 1,76 RS 5,90

Maior Valor RS 49,92 RS 9,00 R$ 49,92 RS 9,00

Média R$ 6,40 RS 7,39 RS 6,35 RS 7,39

Média Ponderada RS 5,75 RS 7,30 ...

Mediana RS 7,06 RS 7,26 RS 6,48 RS 7,28

Moda RS 2,06 RS 7,06 RS 6,92 RS 7,12

Quantidade de Classes ... ... 14 14

Primeiro Quartil RS 6,88 RS 7,06 RS 5,35 RS 7,03

Terceiro Quartil RS 7,73 R$8,09 RS 7,61 RS 7,76

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representativídade Satisfatória Não Sim Não Sim

Preço Calculado ... ... RS 6,48 RS 734

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

# Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 | Curitiba j Paraná j Brasil j (41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
CELEPAR r

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr.gov.br •



m Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Sabão, Em pó. TIPO; Aicalino e corrosivo, APLICAÇÃO: Em máquina de lavagem
Qoon

própria para material de laboratório, Frasco Ikg, UNID. DE MEDIDA; Unitário,

Sabão Protocolo 7,974,650-9

Chave de Acesso

61f17.ee24f.7a878.21e69,29d70

Data do Cálculo

26/01/2022 15:03:16

Preço Calculado

Filtros Selecionados
R$ 7,61 / Uniciacie (UN)

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região
Centro-Ocidental, Centro-Orientaí, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 50,17% das NF-e

Produtos Selecionados

7896098900710 54.26% L R PC TIXAN YPE PRIM CT 20X1K6

7896098900741 35.99% L R PO TIXAN YPE MACIEZ CT 20X1KG

7896098901717 4.64% L R PO TIXAN YPE PRIM FX 20X1KG

7896098900718 0.02% SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA AZUL CX IKG 20UN

7896098900745 SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ ROSA CX 1KG 20ÜN

A listagem de todos os (70) produtos está disponível no Portai Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19,476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba i Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 [ Fax [41] 3200-6600
CELEPAR D <*

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:ceíepar@pr.gov.br Ij ;



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Sabáo, Em pó, TIPO; Akalino e corrosivo, APLICAÇAO: Em máquina de lavagem

própria para material de laboratório. Frasco Ikg, UNID. DE MEDIDA: Unitário,

Protocolo 7.974.650-9

Chave de Acesso

6lf17.ee24f.7a878.2le69.29d70

Data do Cálculo

26/01/202215:03:16

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalcuíac

Quantidade de NF-e Encontradas 4102 3428 4102 3428

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 233 111 233 111

Coeficiente de Variação 58,43% 6,40% 67,63% 6,48%

Coeficiente de Representatividade ...

— 4,36% 51,55%

Variância 2^62 0,24 23,52 0,24

Desvio Padrão RS 4,76 RS 0,49 RS 4,85 RS 0,49

Limite Inferior RS 6,34 RS 6,34 RS 6,34 RS 6,34

Limite Superior RS 9,14 RS 9,14 RS 9,14 RS 9,14

Menor Valor RS 2,75 RS 6,39 RS 2,75 RS 6,39

Maior Valor RS 139,80 R$ 9,13 RS 139,80 RS 9,13

Média RS 8,14 R$ 7,64 RS 7,17 RS 7,64

Média Ponderada RS 7,49 RS 7,47 -

Mediana RS 7,69 RS 7,60 RS 6,81 RS 7,62

Moda RS 7,75 RS 7,75 RS 6,56 RS 7,76

Quantidade de Classes ... ... 18 17

Primeiro Quartil RS 7,39 RS 7,40 RS 4,78 RS 7,37

Terceiro Quartil RS 8,09 R$ 8,35 RS 8,83 RS 7,82

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representatividade Satisfatória Não Sim Não Sim

Preço Calculado ... ... RS 6,81 R$7,61

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600 ^
CELEPAR li

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br



Certificado de Preço Calculado
O Portai Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Pn>duto (fonte: sistema GMS)

Artigos de Higiene

Escova Dentai Adulto, Com cerdas macias em nyíon, Com 4 fileiras de tufos.

Contendo entre 30 a 35 tufos de cerdas aparadas e arredondadas

uniíormalmente na mesma altura, Com feixes de cerdas homogêneos. Escova

compacta, Cabeça oval ou arredondada. Cabo medindo de 16 a 18cm de

comprimento, Empunhadura anatômica, COR; Diversas, EMBALAGEM: Individual,

Em Saquinho Plástico Lacrado Personalizado (Tipo FIcw-pack).

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conter impresso no cabo a marca do fabricante,
UNID. DE MEDIDA: Unitário

mãm

Chave de Acesso

61fl8.47b4f.7a878.21e69.29feO

Data do Cálculo

26/01/202215:27:22

Preço Calculado

R$ 5,10 / Unidade (UN)
Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma

avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região
Centro-Ocídental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 91.49% das NF-e

Produtos Selecionados
k,

7898185410966 24.16% Escova Dental Perfect Macia - Leve 3 pague 2

7898185410096 28.00% Escova Dental Viagem Macia

7898185410072 20.13% Escova Dental Adulto BASIC Media

7891055805701 26.69% 8057-0 PLUS L2P1 ESC DENTE

7899441503774 0.28% ESCOVA D SQ ADULTA 3145 C 12 MACIA PORTÁTIL

A listagem de todos os (7) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico ] 80530-010 | Curitiba j Paraná j Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41j 3200-6600

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Artigos de Higiene

Escova Dental Adulto, Com cerdas macias em nylon, Com 4 fileiras de tufos.

Contendo entre 30 a 35 tufos de cerdas aparadas e arredondadas

uníformatmente na mesma altura. Com feixes de cerdas homogêneos. Escova

compacta, Cabeça oval ou arredondada, Cabo medindo de 16 a 18cm de

comprimento, Empunhadura anatômica, COR: Diversas, EMBALAGEM: individual.

Em Saquinho Plástico Lacrado Personalizado (Tipo Flow-pack),

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conter impresso no cabo a marca do fabricante,

UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f18.47b4f.7a878.21e69.29feO

Data do Cálculo

26/01/2022 15:27:22

Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Simples Saneado Normai Recalculado

46,40%

R$ 2,46

R$ 0,00

RS 14,63

R$ 10,19

R$ 5,31

RS 4,16

RS 4,69

RS 7,88

RS 3,38

RS 7,88

46,97%

56,09%

6,24

R$2,50

R$ 0,00

R$ 14,63

R$ 1,13

R$ 10,19

R$ 5,32

R$ 4,69

RS 3,24

15

R$ 3,13

R$ 7,91

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado R$5,10

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico j 80530-010 | Curitiba j Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
(vfllcELEPAR n r*
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras^ mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema 6M5)

Detergente

Detergente, Líquido, TIPO: Lava louças, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO
ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO; Tensoativo

aniônico, gllcerína. coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, corante,

fragrância e veículo, AROMA: Maçã ou coco, MEDIDA DE RH: pH 7,0 - B,0,

APLICAÇÃO: Remoção de gordura de louças, talheres, panelas e outros utensílios
domésticos. Frasco plástico, SOOmI, UNIO. DE MEDIDA; Unitário Chave de Acesso

61f18.4d84f,7a878.21e69.2a020

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 1,90 / Unidade (UN)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Data do Cálculo

26/01/202215:28:51

Região
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Suí, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 7424% das NF-e

Produtos Seiecionados

7896404600655 56.03% DETERGENTE GIRANDO SOL NEUTRO 500ML

7897664130043 18.68% DETERGENTE LAVA LOUCAS MINÜANO 1300 FRESH 24X500ML

i  7890000019323 7.89% DETERGENTE LOUCA LIMPOL SOOML NEUTRO

7890000019385 DETERGENTE LOUCA DE VIDA NEUTRO 500ML

7896241900970 1.10% LAVA LOUCAS KLíP NEUTRO

A listagem de todos os (13) produtos está disponível no Porta! Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná [ Brasil j [41) 3200-5000 | Fax (41) 3200-6600
vHKCtLirPAR
^1^ Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.Qov.br j e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certiflcado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dor. Estados Brasileiros {FFEB).

Caracterfstícas do Produto (fonte: sistema GMS)

22

Detergente

Detergente, Líquido, TIPO: Lava louças, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO

ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Tensoativo

aniônico, glicerína, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, corante,

fragráncia e veículo, AROMA: Maçá ou coco, MEDIDA DE PH; pH 7,0 - 8,0,

APLICAÇÃO: Remoção de gordura de louças, talheres, panelas e outros utensílios

domésticos. Frasco plástico, SOOmI, ÜNID. DE MEDIDA: Unitário
Chave de Acesso

61f18,4d84f,7a878.21e69,2a020

L>etalhamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 15:28:51

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 1190 1159 1190 1159

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 119 113 119 113

Coeficiente de Variação 254,34% 15,81% 151,91% 15,78%

Coeficiente de Representatividade ... ... 97,73% 51,86%

Variâfícia 60,24 0,09 58,32 0,09

Desvio Padrão RS 7,76 RS 0,30 RS 7,64 R$ 0,30

Limite Inferior RS 1,00 RS 1,00 RS 1,00 R$ 1,00

Limite Superior RS 2,84 RS 2,84 RS 2,84 RS 2,84

Menor Valor RS 0,60 RS 1,07 RS 0,60 R$ 1,07

Maior Valor RS 100,00 RS 2,83 RS 100,00 RS 2,83

Média RS 3,05 RS 1,92 RS 5,03 RS 1,92

^^Média Ponderada RS 1,87 RS 1,79 ... ...

Mediana RS 1,89 RS 1,89 RS 3,99 RS 1,88

Moda RS 1,89 RS 1,89 RS 3,91 RS 1,83

Quantidade de Classes ... ... 15 15

Primeiro Quartil RS 1,69 RS 1,69 RS 2,30 RS 1,73

Terceiro Quartil RS 2,15 R$2,15 RS 5,69 RS 2,11

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado ... — RS 3,99 R$1,90

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil [ [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
uMBcelepar

Cx. Postal 15061 [ www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

cios Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Sabão, Barra, TIPO: Coco, COMPOSIÇÃO: A base de óleo de coco, QUALIDADE:

Biodegradável. PESO LÍQUIDO: 200g, ÜNID, DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61fl7.afe4fJa878.21e69.29af0

Data do Cáicuio

26/0V2022 14:46:54

Preço Calculado

Flitros Selecionados

R$ 1,68 / Unidade (UN)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região
Centro-Ocidentai, Centro-Orientaí, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 81.03% das NF-e

Produtos Selecionados

7896404600266 73.91% SABAO COCO GIRANDO SOL 200G

7896404601034 26.09% SABAO EM BARRA AZUL 200G GIRANDO SOL

7898615811240 SABAO EM BARRAS DE ÁLCOOL SETE 200 G NATURAL

111025003 SABAO EM BARRA YPE 200 GR NEUTRO

7898615811264 SABAO EM BARRAS DE ÁLCOOL DO LAR 200 G NATURAL

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

.  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 1 Curitiba j Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 | Fax [41)3200-6600

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr,gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Sabão, Barra, TIPO: Coco, COMPOSIÇÃO; A base de óleo de coco, QUAUDADE:

Biodegradável, PESO LÍQUIDO: 200g, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61fl7.afe4f.7â878.21e69.29af0

Detalhamento do Cálculo

Data do Cálculo

26/01/2022 14:46:54

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

24,73%

RS 0,44

RS 0,48

RS 3,04

RS 1,07

RS 2,90

RS 1,64

RS 2,39

RS 1,44

RS 2,08

24,75%

58,51%

0,19

R$ 0,44

RS 0,48

R$ 3.04

RS 1,07

RS Z90

RS 1,78

RS 1,61

RS 1,38

9

RS 1,42

RS 2,08

R$1,68

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2016, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 | Fax (41) 3200-6600

Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mailicelepangpr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Porta! Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Demanda de Ordem

Judicial

Sabonete em barra, limpa suavemente a pele delicada do bebê, base vegetal

com cetrimida, óleo de caléndula que promove ação anti-inflamatória e óleos de

amêndoa doce e a lanotina que conferem ação emoliente e lubrificante. Testado

deimatologicamente. MARCA: CETRILAN SABONETE BARRA - 1006 (Ordem

Judicial), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f17.ebd4f.7a878.21e69.29d50

Data do Cálculo

26/01/202215:02:48

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 3,17 / Unidade (UN)
Período 27/12/2021 até 25/01/2022

Região
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 45.02% das NF-e

Produtos Selecionados

7899891303450 - SABONETE EM BARRA CHA VERDE & ERVAS 200 G - DIA DIA

7899891300671 - SABONETE EM BARRA EM FLOR 200 G

7899891303429 - SABONETE EM BARRA FLOR DE CEREJEIRA 200 G - DIA DIA

7899891303467 - SABONETE EM BARRA LAVANDA 200 G - DIA DIA

7899891303436 - SABONETE EM BARRA MARINA 200 G - DIA DIA

A listagem de todos os (10) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico [ 80530-010 [ Curitiba j Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 j Fax 141] 3200-6600
'■ÜCELCPAR

Cx. Postai 15061 | www.celepar.pr.gov.br j e-maii:ceiepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portai Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por melo das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema (3MS)

Demanda de Ordem

Judicial

Sabonete ern barra, limpa suavemente a pele delicada do bebê, base vegetal

com cetrimida, óleo de calêndula que promove ação anti-ínflamatória e óleos de

amêndoa doce e a lanolina que conferem ação emoliente e lubrificante. Testado

dermatologicamente. MARCA: CETRILAN SABONETE BARRA - 100C (Ordem

Judicial). UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f17,ebd4f.7aS78.21e69.29d50

Data do Cálculo

26/01/2022 15:02:48

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculac

Quantidade de NF-e Encontradas 985 862 985 862

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 47 32 47 32

Coeficiente de Variação 117,86% 8,59% 102,06% 8,40%

Coeficiente de Representatividade ... ... 83,55% 48,14%

Variância 22,50 0,07 20,88 0,07

Desvio Padrão RS 4,74 RS 0,27 RS 4,57 R$ 0,27

Limite Inferior RS 2,38 RS 2,38 RS 2,38 R$ 2,38

Limite Superior RS 4,02 RS 4,02 RS 4,02 RS 4,02

Menor Valor RS 2,29 R$ 2,51 R$ 2,29 RS 2,51

Maior Valor RS 43,93 RS 3,99 RS 43,93 RS 3,99

Média RS 4,02 RS 3,18 RS 4,48 RS 3,20

*^Médiâ Ponderada RS 3,16 RS 3,03 ...

-

Mediana RS 3,26 RS 3,25 RS 3,84 RS 3,19

Moda R$3,26 RS 3.26 RS 3,78 R$ 3,30

Quantidade de Classes ... ... 14 14

Primeiro Quartii RS 2,99 RS 2,99 RS 3,06 RS 2,99

Terceiro Quartit RS 3,40 RS 3,41 RS 4,61 RS 3,32

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado ... ... RS 3,84 R$3,17

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser ulilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba [ Paraná j Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Álcool, USO: Hospitalar, PRINCIPIO ATIVO: Álcool 70% antisséptico ou Álcool

70% V/V antisséptico para as mãos conforme previsto na RDC 199/2006 da

ANVISA, COMPOSIÇÃO: Bactericida, espessante, umectante e água, INDICAÇÃO:
Para assepsia complementar das mãos, inativando bactérias, vlrijs e fungos,

EMBALAGEM; Sâchê 800ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

61f17.d074f,7a878.21e69.29cd0

Data do Cálculo

26/01/2022 14:55:34

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 6,46 / Uniciade (UN)
Período 27/12/2021 até 26/01/2022

Região
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 46.79% das NF-e

Produtos Selecionados

7896495003608 2.05% ÁLCOOL EM GEL PURE HANDS P MÃOS NEUTRO 500 ML

7898164153457 13.70% Álcool Gel 70% Desodorante De Mãos 450g

7898944856646 6.85% kooi Safra Gel 70 INPM 440G COSM TICO

7898396960441 65.75% icool Gel Mega 70 INPM Assepsia Pump Dom stico SOOg

7898639304193 ÁLCOOL EM GEL BIOGEX NUTRiEX 4000G

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2018, a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j (41) 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
CELEPAR

Cx. Postal 15061 | www,celepar.pr.gov,br j e-mall:celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das

Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Álcool, USO: Hospitalar, PRINCÍPIO ATIVO; Álcool 70% antisséptíco ou Álcool

70% V,A/ antisséptíco para as máos conforme previsto na RDC 199/2006 da

ANVISA. COMPOSIÇÃO : Bacteridda, espessante, umectante e água. INDICAÇÃO:

Para assepsia complementar das máos, inativando bactérias, vírus e fungos,

EMBALAGEM: Sachê BOOml, UNID. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

61fl7.d074f.7a878.21e69.29cd0

Data do Cálculo

26/01/2022 14:55:34

Oetaihamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 153 131 153 131

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 29 22 29 22

Coeficiente de Variação 41,87% 19,87% 40,24% 20,34%

Coeficiente de Representatividade ... ... 67,32% 56,49%

Variância 11,95 1,91 11,26 1,97

Desvio Padrão R$ 3,46 RS 1,38 RS 3,36 R$ 1,40

Limite Inferior RS 2,68 RS 2,68 RS 2,68 R$ 2,68

Limite Superior RS 12,32 RS 12,32 RS 12,32 R$ 12,32

Menor Valor RS 5,00 RS 5,00 RS 5,00 R$ 5,00

Maior Valor RS 17,79 RS 12,18 RS 17,79 R$ 12,18

Média RS 8,26 RS 6,95 RS 8,34 R$ 6,90

^■^Média Ponderada RS 9,39 RS 9,31 -

...

Mediana RS 6,49 RS 6.40 RS 7,05 RS 6,39

Moda RS 6.21 RS 6.21 RS 6,92 R$6,08

Quantidade de Classes —

... 10 10

Primeiro Quartil RS 6,29 RS 6,29 RS 6,37 R$ 5,01

Terceiro Quartil RS 8,70 RS 8,70 RS 8,60 RS 7,05

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado ... ... RS 7,27 R$ 6,46

Conforme Lei 19.476, de 24 de Abril de 2016. a consulta ao Menor Preço poderá ser utilizada, combinada com outras ferramentas para o mesmo objetivo, para se
estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado, cabendo ao agente público a responsabilidade pela utilização do valor calculado.

•  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | [41) 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
CtLEPAR

Cx. Postal 15061 ] www.celepar.pr.gov.br | e-maii:celepar@pr.gov.br
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MUNICÍPIO OE

PLANALTO
7^ -fr» jÊ^tA^ fO' «tf itf»<|iii> f

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail; planalto@pÍanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 27 de Janeiro de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente solicitamos a Vossa Excelência a

competente autorização objetivando a contratação de empresa para aquisição de
kits de alimentação e higiene (cestas básicas) para atender demanda da Secretaria
Municipal de Assistência Social, visando suprir as necessidades de famílias carentes
e  em vulnerabilidade social, residentes neste município de Planalto/PR,
encaminhamos:

PARA: Secretaria de Finanças;
á fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
á  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

£• .^QrOí
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

0088



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 75.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pfanaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-Pr. 27 de janeiro de 2022.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças - Contabilidade
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa
objetivando a aquisição de kits de alimentação e higiene (cestas básicas) para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando suprir as
necessidades de famílias carentes e em vulnerabilidade social, residentes neste
município de Planalto/PR, expedido por Vossa Excelência na data de 27/01/2022,
com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal de 1988, vimos por
meio deste informar que a despesa decorrente do referido processo observadas as
características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas
no edital e seus anexos, não comprometem os recursos mínimos destinados à
saúde e a educação, conforme pedido exarado pela Secretária Lízandra Cristina
Boni, no valor total de R$ 120.424,50 (cento e vinte mil quatrocentos e vinte e quatro
reais com cinqüenta centavos) do presente ato convocatório. Sendo que o
pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02160 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.30.00.00.01020

02400 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000

almente.

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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)Prefeitura Municipal de Planalto - 202; )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 27/01/2022

Ôrgào/UniciaSe/PrqetoajAliwdacle/Conta de despesa/Fonte de recurso { F PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET ) Valor autorizado Valor atualizado Liquido empenhado

06.244.0801.2018 Acessoaos Seruços/Progremase Ben^cios-MDS

3.3903000.00 MATERIAL DE CONSUMO

02160 E 01020 0934rt»06'05'06 Tr^isferências Vdirtárias PCdicas Estaduais FEAS PPAS I (8800-5)

sãoao,Ôo 56000,00

Critérios de seieçâo

Data do cáculo: 27/01/2022

Órgão entre. lOelO
Undade entre 143e143

Nalurezadedespesaentre 3 3 9030.00 00 e 3.39030.00.00

Fonte de rectrso entre. 01020 e 01020

Emitido por CADASTRO DE PPA na\ersão 5528t

E • Gri^da 'cnledoeiercicio/ EA • Gri*» da fonte de exercícios anteriaes

27/01/2022 11 0318



^Prefeitura Municipal de Planalto - 202," ^
Saldo das contas de despesa

Calculado em; 27/01/2022

órgão/Umdade/Prqeto ou Almdaòe/Conta de despesa/Ferie de fecirso( F PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET ) Valor autorizado Vala atualizado Liqudoemperhado

144 G0?ENC!AMENTOOASECRErARtÃDEASaSTBÍCtÃ0ÇW.
06.244.0801.2024 Gerenclameito da Secretária ds AssIstSnciaSocial e ORAS

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02400 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordináricjs (Li\íes)

9)0^000,00

200.000,00

2oaooo,oo

aoaooopoo

20o.ooo,(n 106.591,15

Critérios de seleção

DaladocálaJo 27/01/2022

Órgão entre lOe 10
Tipo 2
Ordem: 024

N atireza de despesa entre 3 3 90 30 00 CO e 3 3 90.30 00.00
Fonte (fe recLTSo entre tXIOOOetXOOO

Emiiictopor CADASTRO DE PPA na\efsão 5620t

E - Gripo da fonte do e«rcicio/ EA • Grupo da fonte de eiercicios anterraes

27/01/202211 0341



município de

município de planalto
CNPJ:76.460.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planafto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N"" /2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

1-PREÂMBULO:
1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
LUIZ CARLOS BONI, de conformidade com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e
suas alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente
a Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e
Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis,
torna pública a realização de licitação, no dia I /2022 às ....rOO ( ) horas,
no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583,
Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste
Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO com cota
exclusiva para ME/EPP.
Somente será aceita proposta de empresas que não se enquadram como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, quando não houver nenhuma
ME/EPP proponente interessada nos itens exclusivos.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às .■■.rOOh ( ) horas do dia

■/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: lícltacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 h.

2 - Dp OBJETO
2.1- É objeto desta licitação a contratação de empresa visando a aquisição de kits de
alimentação e higiene (cestas básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal
de Assistência Social, visando suprir as necessidades de famílias carentes e em
vulnerabilidade social, residentes neste município de Planalto/PR, nas condições
fixadas neste edital e seus anexos.

LOTE 01 AMPLA C^NCORRÊNCír ^ ^ ^

ITEM Especificação do Produto Quant. Preço Preço

2)0
0092



município de

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pÍanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 01 CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS

TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS DOS
ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS FORMAM

01 (UMA) CESTA BÁSICA:

01 unidade de arroz branco, grupo beneficiado, classe
longo fino. Tipo I, embalagem de 5kg contendo identificação
do produto, marca do fabricantes, prazo de validade, peso
líquido.
01 unidades de óleo de Soja , tipo I, refinado, embalagem
plástica, de QOOmI cada, contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.
01 unidade de farinha de trigo, especial, embalagem de 5
Kg ,contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido. O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco.
01 unidade de açúcar Cristal, especial, cor clara,
embalagem de 2 Kg, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.
02 unidades de feijão Preto Tipo I, in natura, novo, grãos
inteiros, embalagem de 1Kg cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido.
02 duas unidades de FUBÁ DE MILHO, 1 kg cada
01 unidades de MACARRÃO tipo espaguete, massa de
sêmola com ovos. Embalagem plástica de 2 Kg cada,
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade.
01 unidade de SAL refinado, iodado. Embalagem plástica 1
Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo da validade.

900 79,44 71.496,00

LOTE 002

Exclusivo ME/EPP

550 KITs MATERIAL D HIGIENE E LIMPEZA

ITEM Quant Preço Unit Preço Total

0üâ3



MUN CIPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 01

CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS

TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS DOS
ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS FORMAM
01 (UMA) CESTA BÁSICA:
ÁGUA SANITÁRIA embalagem 1 litro - composição:
hipoclorito de Sódio e água; principio ativo: hipoclorito de
Sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade mínima
de 12 meses, a Partir da data de entrega.
CREME DENTAL COM FLÚOR . 90 gr{Tubo com 90gr.), na
embalagem deverá constar data de fabricação, validade e
número de lote.

Buchas Esponja Multiuso Dupla Face Para Lavar Louça
(2 unidades em cada cesta básica).
PAPEL HIGIÊNICO - Rolo picotado e gofrado, de folha
simples com medida media 30 metros x 10cm de alta
qualidade. 100% celulose virgem.
SABÃO EM PÓ PACOTE (1 KG) embalagem plástica de
primeira linha, azul, com aparência uniforme, Isentos de
sujeiras e materiais estranhos. Solúvel rapidamente em
água.
ESCOVA DENTAL adulto Possui cerdas com pontas
arredondadas que limpam os dentes e massageiam a
gengiva, limpando a língua e ajudando a remover as
bactérias que causa mal hálito. Cerdas Médias
(2 unidades em cada cesta básica).
DETERGENTE DE LOUÇA - Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante,
Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água.
COMPONENTE ATIVO: Linear Alquil Benzeno Sulfonato
Embalagem circular, embalagem 500ml
SABÃO EM BARRA - SÓLIDA TRANSLÚCIDA, fragrância
neutro, tamanho 200gr, Solúvel em água, não inflamável.
UNID

SABONETE BARRA 180gr compostos de ácidos graxos
de origem animal ou vegetal e possuem um pH na faixa de
8 a 9,5 (pH alcalino) ANTI BACTERICIDA, perfumes
suaves.

ÁLCOOL GEL 70, ANTISEPTICO PARA AS MÃOS -
Embalagem 500ml ÁLCOOL GEL HIGIENIZADOR

550 45,63 25.096,50

3)
O
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MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ITEM 02

CESTAS BASICAS EMBALADAS EM FARDOS

TRANSPARENTE RESISTENTES, CONSTITUÍDAS DOS
ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS QUAIS FORMAM
01 (UMA) CESTA BÁSICA:
01 unidade de arroz branco, grupo beneficiado, classe
longo fino, Tipo 1, embalagem de 5kg contendo identificação
do produto, marca do fabricantes, prazo de validade, peso
líquido.
01 unidades de óleo de Soja , tipo I, refinado, embalagem
plástica, de 900ml cada, contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.
01 unidade de farinha de trigo, especial, embalagem de 5
Kg ,contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido. O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco.
01 unidade de açúcar Cristal, especial, cor clara,
embalagem de 2 Kg, contendo Identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.
02 unidades de feijão Preto Tipo I, In natura, novo, grãos
inteiros, embalagem de 1Kg cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso
liquido.
02 duas unidades de FUBÁ DE MILHO, 1 kg cada
01 unidades de MACARRÃO tipo espaguete, massa de
sêmola com ovos. Embalagem plástica de 2 Kg cada,
contendo identificação do produto, marca do fabricante,
data de fabricação, prazo de validade.
01 unidade de SAL refinado, iodado. Embalagem plástica 1
Kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante,
prazo da validade.

300

79,44 23.832,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 120.424,50 (cento e

vinte mil quatrocentos e vinte e quatro reais com cinqüenta centavos).

do presente ato convocatório.

2.3- Em atendimento ao Art. 48, inciso III da LC 123/2006, o item 02 do Lote 02 foi
destinado ao cumprimento da cota de até 25% do total do objeto deste certame,
limitando-se ao valor de R$80.000,00 conforme inciso I do mesmo artigo.

3 - DA ABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a)
Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

DATA: I....12022

HORA: :00 horas.

3O 0095



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-tnail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de
licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1- As liciíantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

4.4- As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade,
conforme modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o)
Pregoeira(o) no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um
terceiro envelope.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

096



'ÚíJl'"' '

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br

municTpjo de Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);
5.2.1.6 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando a comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);
5.2.2.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as
penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo).

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou
desclassificação de sua proposta.

5.4 - Para usufruir do direito estabelecido na Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014,
conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta
licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N^ 1):
{Arquivo de proposta deve ser solicitado no email licitacâo(p).Dlanalto. or. aov.br com envio do
contrato social e suas alterações).
6.1- A proposta de preços a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe) e apresentada na forma

eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
impressa em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
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com poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da
presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60
(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos Inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.
j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.
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k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de
responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.

8.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licítante que deixar de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6 1
letra "c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
8 deste edital de licitação.
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do
objeto) e no anexo I (proposta de preços).

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02
(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
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abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N° /2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N° /2022

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão,
após abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro
(a) concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento
dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando
todas as suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito peío(a) Pregoeiro (a).

9 - DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):

9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS):
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9.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da
União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

9.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas.
9.2.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de julho de 2011.

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.4 - Documentos Complementares:

9.2.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;

9.2.4.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV);

9.2.4.4 - Alvará de localização e funcionamento, fornecido pelo órgão competente local
da sede da empresa;

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
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papel termo- sensível (Fac - simile).

a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- 0{a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43 §
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As lícitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

9.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade,
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior á abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação,
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada na Praça São Francisco de Assis, n°
1583 - Centro, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h., sem custo algum
para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos
originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-
se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
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das propostas de preço.

10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as íicitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, das íicitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as íicitantes.

10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais íicitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as íicitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
item e aquelas íicitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
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10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.

10.2.7- 0(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas
(para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licítante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, na final da etapa competitiva.

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos
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neste Pregão;

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR

FEDERAL 123/06 e 147/2014.

10.3.1 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro
empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão
observados o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela mícroempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa
que não estiver amparada por esta lei complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço após a notificação por parte do
Pregoeiro (a), sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas
de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta.

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeíro (a) anunciará a
abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
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10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a
devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem acima, implicará na decadência do direito á contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a)
Pregoeiro (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de
existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes á disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.4.10-Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação á
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licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.

11- CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 Os produtos (Cestas Básicas e Kits Material de Higiene e Limpeza), deverão ser
entregues de forma parcelada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação da Secretaria de
Assistência Social.

11.2 Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do
material, incluindo-se a mão de obra necessária dos ajudantes para descarregar as
cestas básicas entregues já montadas e embaladas até o almoxarifado ou local
adequado na Secretaria de Assistência Social do Município de Planalto - Pr.

11.3 As cestas básicas, bem como os KITs de higiene e limpeza, deverão ser
embaladas em sacos plásticos transparentes e resistentes.

11.4 Os itens serão conferidos no ato do recebimento, e eventuais inconsistências
serão informadas á Secretaria Municipal de Assistência Social.

11.5 O requerimento deverá conterás seguintes informações:

a)ldentificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridos:
c) Local onde serão entregues os itens;
d) Prazo para entrega dos mesmos;
e) Quantidade dos itens;
f) Assinatura da Secretária solicitante;

11.6 - As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
a) Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no termo de
referência e da proposta de preços;
b) Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a vigência do
contrato.

11.7 - As mercadorias que forem recusadas deverão ser entregues novamente sem
qualquer ônus para o Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.8- Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.

11.9-Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da
empresa, uniformizados (camisa, crachá,) com hábitos de higiene satisfatórios
(uniforme limpos, higiene pessoal adequada), possuindo boa conduta e relacionamento
no local de entrega.

11.10 - As despesas com transporte, fretes, embalagem das cestas, bem como.
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qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da
proponente.

11.11 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s),obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

11.12 - A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais
e equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL:

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:

12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

12.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.

12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o Instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado á multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores ás cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.
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3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unliateraimente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a muita, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e  impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilicitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

13- DO REEQUiÜBRÍO FINANCEIRO

13.1- Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do
objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta
deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
metodologia da composição da proposta e documentação correlata(lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto á revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto.
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13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequente a entrega do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão
Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

02160

02400

Funcional programática

10.143.08.244.0801.2018

10.144.08.244.0801.2024

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.01020

3.3.90.30.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 14.1.

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório
PREGÃO RESENCIAL n^ /2022.

caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6® feira, no horário compreendido
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entre as 07h30 e 11h30edas 13h30e 17h30.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3 (três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

15-4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro
(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente Importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.

16.1- O prazo de execução e vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura do mesmo.

16.2- Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou nos prazos.

16.3- O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, desde que haja interesse
da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

17 - DA CONTRATAÇÃO
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17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de CONTRATADA, a
qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.*'
8.666/93.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicataria ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.
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18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.

19-ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
ANEXO VII - Minuta de Contrato;

ANEXO VIII - Termo de Referência.

Planalto-PR, de de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N® 12022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a).

portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

N° 12022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante

legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,

oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que

se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

24
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PREGÃO PRESENCIAL N° ..J2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST,

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° /2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de

direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos

no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

1) 25
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PREGÃO PRESENCIAL N° /2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 12022
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 12022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE;

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 12022, por seu representante, declara, na forma e
sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais

legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 12022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou

EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNÍCIPIO:^ EST.

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N° 12022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos
os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro

de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12022
PREGÃO PRESENCIAL N° /2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA: _ devidamente
inscrita no CNPJ sob n.® ^ com sede à

'  Cidade de , neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr{a) , brasileiro(a), comerciante,
portador{a) do RG n.® e do CPF sob n.®
residente e domjciliado(a). na Cidade de

pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá
nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições
do Edital de Pregão Presencial N® 12022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando a aquisição de kits de
alimentação e higiene (cestas básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal
de Assistência Social, visando suprir as necessidades de famílias carentes e em
vulnerabilidade social, residentes neste município de Planalto/PR, nas condições
fixadas nas cláusulas a seguir:

LOTE 01 - AMPLA ÜÕNCORRÊNCIA
ITEM OBJETO Unid. Quant. Preço

unitário

Preço
total

01

LOTE 002 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM OBJETO Unid Quant Preço

Unit

Preço Total

01

02
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Valor total R$

Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N° 12022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra do objeto indicados na Cláusula
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos pertinentes ao presente Contrato dar-se-ão em
até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal de faturamento deverá ser preenchida sem
rasuras, com a descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da
Secretaria Municipal de Assistência Social, comprovando que o objeto foi entregue em
conformidade com as condições estabelecidas no Edital/Contrato:
a) Descrição do objeto, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatòrio.
o) Número do Contrato.
Parágrafo Terceiro - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no
endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição processo
licitatòrio, PREGÃO RESENCIAL n° ....12022.
Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos no paragráfo primeiro desta cláusula.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente contrato, em função de
alterações na legislação pertinente.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.

Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
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Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no

curso da entrega, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Os produtos (Cestas Básicas e Kits Material de Higiene e Limpeza), deverão ser
entregues de forma parcelada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação da Secretaria de
Assistência Social.

b) Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do
material, incluindo-se a mão de obra necessária dos ajudantes para descarregar as
cestas básicas entregues já montadas e embaladas até o almoxarifado ou local
adequado na Secretaria de Assistência Social do Município de Planalto - Pr.

c) A Contratada deverá emabalar as cestas básicas, bem como os KITs de higiene e
limpeza, em sacos plásticos transparentes e resistentes.

d) Os itens serão conferidos no ato do recebimento, e eventuais inconsistências serão
informadas á Secretaria Municipal de Assistência Social. Segue endereços abaixo,
conforme solicitado no pedido de entrega:

e)0 requerimento deverá conter as seguintes informações:

1. Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
2. Discriminação dos itens a serem adquiridos;
3. Local onde serão entregues os itens;
4. Prazo para entrega dos mesmos;
5. Quantidade dos itens;
6. Assinatura da Secretária solicitante;

f) As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
1. Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no

termo de referência e da proposta de preços;
2. Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a

vigência do contrato.
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g) As mercadorias que forem recusadas deverão ser entregues novamente sem
qualquer ônus para o Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

h) Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.

i) Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa,
uniformizados (camisa, crachá,) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos,
higiene pessoal adequada), possuindo boa conduta e relacionamento no local de
entrega.

j) As despesas com transporte, fretes, embalagem das cestas, bem como, qualquer
outra relacionada á entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.

k)lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá
ob]eto(s),obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

qualidade do(s)

I) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas
incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra,
combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes aos seguros,
bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o
pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática

02160 10.143.08.244.0801.2Q18
02400 10.144.08.244.0801.2024

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.01020

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO -
FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente,
às sanções legais, a saber:
a) Advertência:
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado á multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do periodo de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em
conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a
seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e  impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze)
meses a partir da assinatura.
Parágrafo Segundo - Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS
ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência,
decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas
especificações quantitativas e qualitativas ou nos prazos.
Parágrafo Terceiro - O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado,
desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso I, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando
o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômíco-financeiro do
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas,
etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
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Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Pianalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação á Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a
boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;
I) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -
Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renuncíando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR, de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

36
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presenciai,
com vistas à contratação de empresa para a contratação de kit cesta básica e
higiene para o Município de Pianaito-PR, cujas especificações estão estabeieddas
em soiicitação data de 26 de janeiro de 2022.

2. Conforme consta da fi. 09, o preço de lançamento baseou-se em
pesquisa de preço junto a 03 (três) fornecedores, banco de preços e nota paraná,
utilizando-se a média.

3. Os autos foram devidamente paginados, porém não há o número do
pregão a ser realizado.

4. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise:

a) Soiicitação datada de 26 de janeiro de 2022;

b) Termo de referência;

c) Orçamentos;

d) Despacho do Prefeito Municipai determinando a remessa dos
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 27 de janeiro de
2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 27 de janeiro
de 2022;

f) Minuta do editai, anexos e minuta do contrato;

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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5. Na seqüência, em data de 02 de fevereiro de 2022 o processo foi
remetido a esta Procuradoria para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta
de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo único, da
Lei no 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade
no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

6. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n®
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

7. Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legaP,
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

8. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame
proposto.

9. A Administração optou pela utilização do pregão presencial, o
que não foi devidamente justificado.

10. Saliento que o TCE-PR consolidou o entendimento de que deve
ser dado preferência ao pregão eletrônico, cabendo à Administração
Municipal não só justificar o por que optou por realiza-lo na forma
presencial, mas também demonstrar os benefícios de sua escolha.

11- A CPL já fora devidamente advertida a respeito deste
posicionamento, o qual está consolidado pelo Acórdão n° 302/21 do TCE-
PR, datado de 26/03/2021.

12. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema
de Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art.
15, §3°, inc. I, da Lei no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n© 10.520, de 2002^
admitiu a utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

13. Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.

' Art. 1® da Lei n® 10.520/2002: "'Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado."

^ Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços çomuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, quando efetuadas pelo
sistema de registro de preços previsto no art. !S da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.

PARECER JURÍDICO 2
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14. Por fim, o artigo 2° do Decreto n® 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

15. A Administração Municipal optou por não realizar a contratação via Ata
de Registro de Preço.

11. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

16. O pregão é regido pela Lei no 10.520/2002, o Decreto no 3.555/2000,
e, subsidiariamente, a Lei no 8.666/93.

17. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação
foram estabelecidos no art. 3° da Lei n® 10.520/2002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios
de aceitação das propostas, as sanções por inadímplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento,
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou
serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor.

18. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela
Administração.

2.1. Da justificativa da contratação

19. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
egislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente

PARECER JURÍDICO
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encarregado da contratação no âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os
eiementos técnicos fundamentais que o apoiam.

20. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as
questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra.

21. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

22. Verifica-se, por fim, a necessidade de chancela da autoridade
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
jurídico-formais.

23. A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

24. Assim, a justificativa da contratação encontra-se encartada aos autos.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

25. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do
pregão e deve conter todos os eiementos caracterizadores do objeto que se
pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos.
Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

26. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal,
devendo emitir autorização para licitação.

27. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III,

^ Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n" 3.555/2000, art. 8°, III a.
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28. Para a licitude da competição, ímpende também que a definição
do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
Incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

29. Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

30. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido parcialmente.

2.3, Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

31. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

32. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

33. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

34. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

35. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenário) e que não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n°
4,561/2010-1^ Câmara).

36. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsávei pela cotação (AC-0909-10/07-1);

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);
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d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-

!)•

37. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo Imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

38. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
indevida da participação no certame'', uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

39. Conforme consta da fi. 09, o preço de lançamento baseou-se em
pesquisa de preço junto a 03 (três) fornecedores, banco de preços e nota paraná,
utilizando-se a média.

40. Friso, novamente, em especial ao ilustre Precoeiro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de que atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável oor conferir os preços dos itens que estão
sendo licitados.

41. Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

42. Referido entendimento fora exarado no Acórdão n" 2.318/17 do TCU.

onde fixou-se o entendimento de que é de responsabilidade do pregoeiro e da
autoridade cue homoioca o certame a conferência sobre a pesquisa de preço^ ou
seja, se ela realmente atende aos critérios exicidos. estando dentro do oreco de
mercado e se não houve sopre-preço.

43. Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

44. Portanto, sugiro sejam reanaiisados os preços lançados que possuam
variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.

45. Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, cheoando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.

46. A composição dos preços deve observar uma "cesta de preços", a qual
consiste na variação das pesquisas realizadas, objetivando encontrar o real preço
de mercado considerando as variações decorrentes de quantitativo, lapso temporal
entre as aquisições e até em aicuns casos a recionaiidade.

47. Oriento oue seja entrado em contato com as empresas que se
sagfaram vencedoras em certames similares mais próximos à presente data, a fim

Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.
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de saber se houve variação de preços ou se os preços continuam similares,
solicitando cotação.

48. Destaco, ainda, que em referidos casos^ em decorrência da
contratação ser púbiica. poderá a CPL contatar o Município contratante (da pesquisa
no banco de preços) e averiguar quai o preço está sendo praticado neste momento
para aqueie determinado produto.

49. Essa pesquisa auxíiiará na descoberta do preço de mercado, visto que,
se o preço fora mantido^ mesmo passados aiouns dias/meses da contratação
pesquisada no Banco de Preços, demonstra que referido preço ainda é o preço real
de mercado.

50. Porém, caso tenha ocorrido reequilíbrio econômico financeiro naquele
contrato^ deverá a CPL analisar se o mesmo fora concedido de maneira correta se
quiser utiiizar referido preço como base para iançamento da iicitação. devendo
sempre considerar previsívei lapso temporal entre a abertura da licitação e a efetiva
contratação.

51. Neste caso em específico, entendo que a pesquisa de preços se
mostra adequada.

52. Como dito alhures^ é recomendável que se entre em contato com as
próprias empresas que participaram de licitações em municípios vizinhos e na
recusa destas apresentarem orçamentos, deve se buscar os contratos firmados com
municípios vizinhos, também.

2.4. Das Exigências de Habilitação

53. A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a

verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional,
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-fínanceira".

54. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem

realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Púbiica, visto
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram-
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser

cumprido em seus uiteriores termos.
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2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

55. Outra exigência da Lei no 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).

56. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários

57. A Lei n° 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

58. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais
para a realização do processo llcitatório, no que tange às finanças públicas.

2.7. Autorização para a abertura da licitação

59. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.

60. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto no
3.555/2000.

2.8. Da Minuta do Editai e seus Anexos

61. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n® 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

CONCLUSÃO

62. Ante o exposto, considerando estritamente a minuta do editai e a
minuta contratual, a proposição está em condições de ser aprovada, desde oue
observadas todas as recomendações dlsoostas no oresente oarecer.
specialmente:

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;
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b) Recomenda-se exigir dos lldtantes a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato
possa ser cumprido em seus ulteriores termos;

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

d) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências
legais;

e) Deve ser anexada justificativa para a realização do pregão na modalidade
presencial;

f) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar.

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.

54. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem,
para as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria
Jurídica para novo parecer.

Após, è consideração superior.

Planalto/PR, 03 de fevereiro de 2022.

ERSON KLAUCK

o - OAB/PR n. 61.323
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pianalto@planalto.pr.gov.br

MUNICÍPIO M Praça Sao Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 04 de fevereiro de 2022.

OE: Luiz Carlos Boni

PARA: Pregoeiro/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a
contratação de empresa visando a aquisição de kits de alimentação e higiene
(cestas básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência
Social, objetivando suprir as necessidades de famílias carentes e em vulnerabilidade
social, residentes neste município de Planalto/RR, nos termos da Lei Federal n. °
10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidíaríamente a Lei n° 8.666/93 e suas
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 o Decreto
Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, 4673/2017 e demais disposições legais.

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ:75.460.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO N" 010/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

1- PREÂMBULO:
1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
LUIZ CARLOS BONI, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e
suas alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente
a Lei n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/06 e
Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis,
torna pública a realização de licitação, no dia 23/02/2022 ás 09:00 (nove) horas, no
Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município
de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos
constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO com cota exclusiva para
ME/EPP.

Somente será aceita proposta de empresas que não se enquadram como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, quando não houver nenhuma
ME/EPP proponente interessada nos itens exclusivos.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até ás 09:00h inovei horas do dia
23/02/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 edas 13:30 ás 17:30 h.

2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação a aquisição de kits de alimentação e higiene (cestas
básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando
suprir as necessidades de famílias carentes e em vulnerabilidade social, residentes
neste município de Planalto/PR, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA
ITEM Especificação do Produto

Õi CESTAS BÁSICAS EMBALADAS
FARDOS TRANSPARENTE

RESISTENTES, CONSTITUÍDAS
ITENS ABAIXO RELACIONADOS,

Quant. Valor

unitário

EM 900

DOS

OS

79,44

Valor

total

71.496,00

QUAIS FORMAM (UMA) CESTA

3 o
1 o Q
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MUNICÍPIO DE
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município de planalto
CNPJ;76.460.526/OOOM6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

BASICA;

01 unidade de arroz branco, grupo
beneficiado, classe longo fino, Tipo I.
embalagem de 5kg contendo identificação do
produto, marca do fabricantes, prazo de
validade, peso líquido.
01 unidades de óleo de Soja , tipo I,
refinado, embalagem plástica, de 900ml
cada, contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.
01 unidade de farinha de trigo, especial,
embalagem de 5 Kg ,contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido. O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco.
01 unidade de açúcar Cristal, especial, cor
clara, embalagem de 2 Kg, contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
02 unidades de feijão Preto Tipo I, In
natura, novo, grãos inteiros, embalagem de
1Kg cada, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso
líquido.
02 duas unidades de FUBÁ DE MILHO, 1
kg cada
01 unidade de MACARRÃO tipo espaguete,
massa de sêmola com ovos. Embalagem
plástica de 2 Kg cada, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade.
01 unidade de SAL refinado, iodado.
Embalagem plástica 1 Kg, contendo
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo da validade.

TOTAL 71.496,00

LOTE 2- EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM Especificação do Produto Quant. Valor

unitário

Valor

total

01
CESTAS BASICAS EMBALADAS EM

FARDOS TRANSPARENTE

RESISTENTES, CONSTITUÍDAS DOS
ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS
QUAIS FORMAM 01 (UMA) CESTA
BÁSICA:
ÁGUA SANITÁRIA embalagem 1 litro -

550 45,63 25.096,50
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

composição: hipoclorito de Sódio e água;
principio ativo: hipoclorito de Sódio teor de
cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p. validade
mínima de 12 meses, a Partir da data de
entrega.
CREME DENTAL COM FLÚOR . 90
gr(Tubo com 90gr.), na embalagem deverá
constar data de fabricação, validade e
número de lote.

Buchas Esponja Multiuso Dupla Face Para
Lavar Louça
(2 unidades em cada cesta básica).
PAPEL HIGIÊNICO - Rolo picotado e
gofrado, de folha simples com medida
media 30 metros x lOcm de alta qualidade.
100% celulose virgem.
SABÃO EM PÓ PACOTE (1 KG)
embalagem plástica de primeira linha, azul,
com aparência uniforme, Isentos de sujeiras
e materiais estranhos. Solúvel rapidamente
em água.
ESCOVA DENTAL adulto Possui cerdas

com pontas arredondadas que limpam os
dentes e massageiam a gengiva, limpando
a língua e ajudando a remover as bactérias
que causa mal hálito. Cerdas Médias
(2 unidades em cada cesta básica).
DETERGENTE DE LOUÇA
Desengordurante
COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aníônicos,
Sequestrante, Conservantes, Espessante,
Corante, Fragrância e Água.
COMPONENTE ATIVO: Linear Alquil
Benzeno Sulfonato Embalagem circular,
embalagem ôOOmI
SABÃO EM BARRA - SÓLIDA
TRANSLÚCIDA, fragrância neutro, tamanho
200gr, Solúvel em água, não inflamável.
UNID

SABONETE BARRA IBOgr compostos de
ácidos graxos de origem animal ou vegetal
e possuem um pH na faixa de 8 a 9,5 (pH
alcalino) ANTI BACTERICIDA, perfumes
suaves.

ÁLCOOL GEL 70, ANTISEPTICO PARA
AS MÃOS - Embalagem 500ml ÁLCOOL
GEL HIGIENIZADOR

3'c> 0140
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município de planalto
CNPJ: 75.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CESTAS BÁSICAS EMBALADAS EM
FARDOS TRANSPARENTE
RESISTENTES, CONSTITUÍDAS DOS
ITENS ABAIXO RELACIONADOS, OS
QUAIS FORMAM 01 (UMA) CESTA
BÁSICA:
01 unidade de arroz branco, grupo
beneficiado, classe longo fino, Tipo I,
embalagem de 5kg contendo identificação
do produto, marca do fabricantes, prazo de
validade, peso líquido.
01 unidade de óleo de Soja , tipo I,
refinado, embalagem plástica, de 900ml
cada, contendo identificação do produto,
marca fabricante, prazo de validade.
01 unidade de farinha de trigo, especial,
embalagem de 5 Kg ,contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido. O produto deverá ter
aspecto de pó fino branco.
01 unidade de açúcar Cristal, especial, cor
clara, embalagem de 2 Kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
02 unidades de feijão Preto Tipo I, in
natura, novo, grãos inteiros, embalagem de
1Kg cada, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, peso líquido.
02 duas unidades de FUBÁ DE MILHO, 1
kg cada
01 unidades de MACARRÃO tipo
espaguete, massa de sêmola com ovos.
Embalagem plástica de 2 Kg cada,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade.

01 unidade de SAL refinado, iodado.
Embalagem plástica 1 Kg, contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo da validade.

79,44 23.832.00

TOTAL 48.928,50
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2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 120.424,50 (cento e
vinte mil quatrocentos e vinte e quatro reais com cinqüenta centavos), do
presente ato convocatório.

2.3- Em atendimento ao Art. 48, inciso III da LC 123/2006. o item 02 do Lote 02 foi
destinado ao cumprimento da cota de até 25% do total do objeto deste certame,
limitando-se ao valor de R$80.000,00 conforme inciso I do mesmo artigo.

3-DA ABERTURA;

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a)
Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

DATA: 23/02/2022

HOFRA: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de
licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

4.4- As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
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enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade,
conforme modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o)
Pregoeira(o) no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um
terceiro envelope.

5 - DO CREDENCIAIVIENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia):
5.2.1.2 ■ Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando a comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as
penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo).

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou
desclassificação de sua proposta.

5.4 - Para usufruir do direito estabelecido na Lei Complementar n° 123/06 e 147/2014,
conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
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microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
licitante, expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta
licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
{Arquivo de proposta deve ser solicitado no email íicitacao(â>.Dlanalto. pr. gov. br com
envio do contrato social e suas alterações).
6.1- A proposta de preços a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe^ e apresentada na forma
eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
impressa em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
com poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da
presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60
(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licítador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços soId pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
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convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação Impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.
j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.
k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.
!) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de
responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixar de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico.
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preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6 1
letra "c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
8 deste edital de licitação.
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do
objeto) e no anexo I (proposta de preços).

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02
(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
município de PLANALTO
(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2022

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES;
8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as íicitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão,
após abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a)
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas íicitantes ao certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro
(a) concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento
dos representantes das íicitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este
iniciado antes da abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das íicitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando
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todas as suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a).

9 - DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):

9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS):

9.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E A Dívida Ativa Da
União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

9.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas.
9.2.2.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.
9.2.2.3 - Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de iulho de 2011.

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
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12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.4 - Documentos Complementares:
9.2.4.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;

9.2.4.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV);

9.2.4.4- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2.4.5 - Alvará de localização e funcionamento, fornecido pelo órgão competente local
da sede da empresa;

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento;

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficiai
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
papel termo- sensível (Fac - simile).

a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- 0(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artiqo 43 §
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

9.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade,
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
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qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior à abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação!
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,'
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada na Praça São Francisco de Assis, n°
1583 - Centro, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 h., sem custo algum
para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos
originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-
se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.

10-DO JULGAMENTO:
10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto á classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da saía de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
Edital.

10.2- Etapa de Classificação de Preços:
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10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as lícitantes.

10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais íicitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as íicitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
item e aquelas íicitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores
propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das íicitantes classificadas, lances verbais estes que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.

10.2.7- 0(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das íicitantes classificadas
(para os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas
posteriores de oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta
registrada para classificação, na final da etapa competitiva.

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
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10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o{a)
Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos
neste Pregão;

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta especifica, prevalecerão as da proposta.

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR

FEDERAL 123/06 e 147/2014.

10.3.1 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro
empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão
observados o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou atê 5%
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa
que não estiver amparada por esta lei complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço após a notificação por parte do
Pregoeiro (a), sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alinea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas
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de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor
oferta.

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a
abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a
devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) pr6prio(a)
Pregoeiro (a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de
existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
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10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto á contratação.

11- CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 Os produtos (Gestas Básicas e Kits Material de Higiene e Limpeza), deverão ser
entregues de forma parcelada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação da Secretaria de
Assistência Social.

11.2 Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do
material, incluindo-se a mão de obra necessária dos ajudantes para descarregar as
cestas básicas entregues já montadas e embaladas até o almoxarifado ou local
adequado na Secretaria de Assistência Social do Município de Planalto - Pr.

11.3 As cestas básicas, bem como os KITs de higiene e limpeza, deverão ser
embaladas em sacos plásticos transparentes e resistentes.

11.4 Os itens serão conferidos no ato do recebimento, e eventuais inconsistências
serão informadas á Secretaria Municipal de Assistência Social.

11.5 O requerimento deverá conter as seguintes informações:

a)ldeníificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridos;
c) Local onde serão entregues os itens;
d) Prazo para entrega dos mesmos;
e) Quantidade dos itens;
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f) Assinatura da Secretária sclicitante;

11.6 - As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
a) Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no termo de
referência e da proposta de preços;
b) Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a vigência do
contrato.

11.7- As mercadorias que forem recusadas deverão ser entregues novamente sem
qualquer ônus para o Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.8- Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito ás sanções previstas no contrato.

11.9-Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da
empresa, uniformizados (camisa, crachá,) com hábitos de higiene satisfatórios
(uniforme limpos, higiene pessoal adequada), possuindo boa conduta e relacionamento
no local de entrega.

11.10 - As despesas com transporte, fretes, embalagem das cestas, bem como,
qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da
proponente.

11.11 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s),obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

11.12 - A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais
e equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;
12.1.1- A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
12.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
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12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da

CONTRATO - FASE
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administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

13- DO REEQUIÜBRIO FINANCEIRO
13.1- Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do
objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta
deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
metodologia da composição da proposta e documentação correlata(lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
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13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto á revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto.

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequente a entrega do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão
Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática

02160 10.143.08.244.0801.2018
02400 10.144.08.244.0801.2024

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.01020

3.3.90.30.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 14.1.

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL n° 010/2022.
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14.7- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6® feira, no horário compreendido
entre as 07h30 e 11h30 e das 13h30 e 17h30.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3 (três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
109, da Lei n° 8.666/93.

15.4- Todos os recursos serão Interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro
(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.
16.1-0 prazo de execução e vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura do mesmo.
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16.2- Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas especificações
quantitativas e qualitativas ou nos prazos.

16.3- O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado, desde que haja interesse
da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

17 - DA CONTRATAÇÃO
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de CONTRATADA, a
qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.°
8.666/93.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicataria ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIIÍ, da Lei n° 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- Esclarecimentos relativos á presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito á Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.
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18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.

19 - ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV- Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIIl do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
ANEXO VII - Minuta de Contrato;
ANEXO VIII - Termo de Referência.

Planalto-PR, 04 de janeiro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

^ O ' 0160



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO:

Credenciamos o(a) Sr.(a)
,  portador(a) da cédula de identidade sob n°
e CPF sob n° ,

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
N° 010/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante
legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,
oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que
se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de
direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos
no respectivo editai de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N'' 010/2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

i-i.. MUNICÍPIO:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022, por seu representante, declara, na forma e
sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais
legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de
novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou

EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

O representante legal da empresa
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos
os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de
pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12022

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA: , devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° , com sede à ,
N° , na Cidade de neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° , e do CPF sob n.°
residente e domiciliado(a), na Cidade de

pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá
nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições
do Edital de Pregão Presencial N^^OI 0/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando a aquisição de kits de
alimentação e higiene (cestas básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal
de Assistência Social, visando suprir as necessidades de famílias carentes e em
vulnerabilidade social, residentes neste município de Planalto/PR, nas condições
fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM

LOTE 01-AMPLA CONCORRÊNCIA
OBJETO Unid. Quant. Preço Preço

unitário total

LOTE 002 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM OBJETO Unid Quant. Preço Preço Total
Unit

j-or
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Valor total R$

Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 010/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra do objeto indicados na Cláusula
Primeira a CONTFRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos pertinentes ao presente Contrato dar-se-ão em
até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
Parágrafo Segundo - A Nota Fiscal de faturamento deverá ser preenchida sem
rasuras, com a descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da
Secretaria Municipal de Assistência Social, comprovando que o objeto foi entregue em
conformidade com as condições estabelecidas no Edital/Contrato:
a) Descrição do objeto, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) Número do Contrato.
Parágrafo Terceiro - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no
endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição processo
licitatório, PREGÃO PRESENCIAL n^ 010/2022.
Parágrafo Quarto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos no paragráfo primeiro desta cláusula.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente contrato, em função de
alterações na legislação pertinente.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.

Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

CLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
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Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa entregar o objeto

de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no

curso da entrega, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Os produtos (Cestas Básicas e Kits Material de Higiene e Limpeza), deverão ser
entregues de forma parcelada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do recebimento da Ordem de Fornecimento ou Solicitação da Secretaria de
Assistência Social.

b) Correrão por conta da contratada quaisquer providências relativas à descarga do
material, incluindo-se a mão de obra necessária dos ajudantes para descarregar as
cestas básicas entregues já montadas e embaladas até o almoxahfado ou local
adequado na Secretaria de Assistência Social do Município de Planalto - Pr.

c) A Contratada deverá emabalar as cestas básicas, bem como os KITs de higiene e
limpeza, em sacos plásticos transparentes e resistentes.

d) Os itens serão conferidos no ato do recebimento, e eventuais inconsistências serão
informadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Segue endereços abaixo,
conforme solicitado no pedido de entrega:

e)0 requerimento deverá conter as seguintes informações:

1. Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
2. Discriminação dos itens a serem adquiridos;
3. Local onde serão entregues os itens;
4. Prazo para entrega dos mesmos;
5. Quantidade dos itens;
6. Assinatura da Secretária solicitante;

f) As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
1. Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no

termo de referência e da proposta de preços;
2. Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a

vigência do contrato.

g) As mercadorias que forem recusadas deverão ser entregues novamente sem
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qualquer ônus para o Município no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

h) Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.

i) Os entregadores deverão estar devidamente identificados com o nome da empresa,
uniformizados (camisa, crachá,) com hábitos de higiene satisfatórios (uniforme limpos,
higiene pessoal adequada), possuindo boa conduta e relacionamento no local de
entrega.

j) As despesas com transporte, fretes, embalagem das cestas, bem como, qualquer
outra relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.

k)lndependentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá
objeto(s),obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

qualidade do(s)

I) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas
incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra,
combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes aos seguros,
bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o
pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

02160

02400

Funcional programática

10.143.08.244.0801.2018

10.144.08.244.0801.2024

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.01020

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO -
FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente,
às sanções legais, a saber:
a) Advertência:
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
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Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em
conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a
seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
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5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e  impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze)
meses a partir da assinatura.
Parágrafo Segundo - Serão incorporados a este contrato, mediante TERMOS
ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência,
decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nas
especificações quantitativas e qualitativas ou nos prazos.
Parágrafo Terceiro - O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado,
desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso I, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando
o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEÍS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) deta!hada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas,
etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
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Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro; Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTFIATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a
boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;
I) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTFRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -
Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

30/^ 35
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR, de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N° 010/2022

O município de PLANALTO faz saber aos interessados que
com base na Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal de n" 2727/2007 de 26/06/2007 e,
subsidiariamente, à Lei n° 8.666/93 e complementares, LC
123/2006 e 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco
de Assis, n° 1583, fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n® 010/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: Aquisição de kits de alimentação e higiene (cestas
básicas) para atender demanda da Secretaria Municipal de
Assistência Social, visando suprir as necessidades de famílias
carentes e em vulnerabilidade social, residentes neste
município de Planalto/PR.
VALOR TOTAL: RS 120.424,50 (cento e vinte mil
quatrocentos e vinte e quatro reais com cinqüenta centavos).
DATA DA ABERTUl^: 23 de fevereiro de 2022 - às 09:00
(nove) horas.
Maiores informações Junto ao Departamento de Licitações em
horário de expediente ou pelo e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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