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SOLICITAÇÃO PARA PREFEITO
DE:

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário de Administração
Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Anderson Delares - Secretário de Serviços Rodoviários
Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social
Willian Fernando Kegler - Secretário Municipal de Agricultura
Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação
Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde
Dione Júnior Helfer - Secretário Municipal de Cultura
Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes
□ OOíWrt □ PREGÃO □tp
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PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal
Senhor Prefeito,

Qfj

lãüSA
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Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais
como. flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condímentares,

ferramentas e acessórios de jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças,
escolas, espaços e prédios públicos, a fim de atender as necessidades do Município
de Planalto -PR, para aquisição parcelada. Conforme segue:
LOTE 01: MUDAS
Item

1.

OBJETO

Quant.

Grama
preta
(Ophiopogon
japonicus
acondicionadas em bandejas com dimensões 40 X

UN

PREÇ

PREÇO

O

TOTAL

UNIT.
50

BAN

20,67

1.033,50

50

BAN

21,75

1.087,50

25 cm, com altura das mudas entre 05 a 10 cm.
2.

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com

v

altura entre 10 cm a 25 cm, plantas nas cores mix
3.

Mudas

de

flor

Petúnia

(Petúnia

sp),

50

BAN

23,00

1.150,00

30

BAN

26,60

798,00

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local,

definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm, plantas
nas cores mix.

4.

Mudas de flor Calêndula (Calendula officinalis),
acondicionados em bandejas com 15 mudas
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plantas prontas para transplantar em loca1
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm, na
cores amarelo e laranja.

Mudas de flor de mel (Lobularia marítima ,
acondicionados em bandejas com 15 mudas
plantas prontas para transplantar em loca
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm, naí

5.

30

BAN

21,OC)

50

BAN

28,9í

1.449,00

30

BAN

21,0C

630,00

40

BAN

21,75

870,00

80

BAN

26,40

2.112,00

50

BAN

24,00

1.200,00

50

BAN

22,60

1.130,00

60

BAN

25,38

1.522,80

40

BAN

25,58

1.023,20

40

1JN

25,63

1.026,20

630,00

cores branca.

Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor
acondicionados em bandejas com 15 mudas
plantas prontas para transplantar em loca
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas

6.

cores mix.

Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus
acondicionados em bandejas com 15 mudas
plantas prontas para transplantar em loca
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm, na cor

7.

azul.

8.

Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum majus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 20 cm , nas
cores mix.

9.

Mudas de flor Lantana (Lantana camara),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas
cores mix.

10.

Mudas de flor vinca (Catharanthus roseus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas
cores mix.

11.

Mudas de flor tagetes (Tagetes erecta),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas
cores mix.

12.

Mudas de flor onze horas (Portulaca grandifloraj,
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
alantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas
cores mix.

13.

Mudas de flor salvia (Salvia spletidens),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm, nas

(

■ores azul e vermelha.

c

14. 1Mudas

de flor cineraria

I

nudas

(

-mbalagem

c

deverão

estar

(Jacobaea marítima),
acondicionadas

em

plástico, sistema radicular bem

[esenvolvido prontas para transplantar em localj
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definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm.
15.

Mudas de flor verbena {Verbena hybrida),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

40

BAN

26,20

1.048,00

UN

14,86

8.916,00

BAN

23,50

705,00

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas
cores mix.

16. Mudas de lavanda (Lnvandula dentata), mudas

600

deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas para
transplantar em local definitivo, com altura entre
10 cm a 15 cm .

17.

Mudas de flor falsa erica (Cuphea gracilis),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

30

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas
cores mix.

rs

18.

Mudas de flor líriope (Liriope muscari), as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas para

200

UN

5,94

1.188,00

250

UN

11,35

2.837,50

300

UN

5,60

1.680,00

350

UN

8,52

2.982,00

22,20

888,00

transplantar em local definitivo, com altura entre
25 cm a 30 cm.

19.

Mudas de flor gerânios pendentes (Pelargonium
peltatumj, acondicionados em saco plástico ou
em vasos plásticos de 725ml , plantas prontas
para transplantar em local definitivo, com altura
entre 25 cm a 30 cm, nas cores mix.

20.

Mudas

de

comosumj,

flor

ciorofito

as

mudas

acondicionadas

em

saco

(Chiorophytum
deverão

plástico,

estar

sistema

radicular bem desenvolvido.com altura entre 25
cm a 30 cm.

21.

Mudas de flor ixora (Ixora coccinea^, as mudas

deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido.com altura
entre 20 cm a 25 cm.

22.

(Begonia

Mudas de flor Begôninha semperflorens) acondicionados em

40

BAN

bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura entre
10 cm a 15 cm , nas cores mix.
23.

Mudas

de
flor
Kalanchoe
(Kalanchoe
blossfeldiana) acondicionados em sacos plástico,
plantas prontas para transplantar em local

400

UN

6,93

2.772,00

90

UN

17,48

1573,2

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas
cores mix.

24.

Mudas de flor azaleia (Rhododendron simsii), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
com altura entre 25 a 30 cm.

(
25.

Mudas de flor perpetua {Gomphrena globosa)

30

BAN

23,67

710,10

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas

oaü3
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26.

Mudas de flor margarida {Leucanthemuiri
vulgare) acondicionados em bandejas com IS
mudas, plantas prontas para transplantar eir

30

BAN

26,2Í)

787,50

50

BAN

30,OC)

1.500,00

80

UN

24,56

1.964,80

30

BAN

29,25

877,5

50

BAN

36,00

1.800,00

30

UN

35,25

1.057,50

100

UN

29,75

2.975,00

80

UN

33,66

2.692,80

80

UN

44,50

3.560,00

150

1JN

43,00

6.450,00

local definitivo,com altura entre 15 cm a 20 cm .
27.

Mudas de flor mini margaridas (Bellis armua
acondicionados em bandejas com 15 mudas
plantas prontas para transplantar em loca
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,nas
cores mix.

Mudas de flor euforbia/hiphop

28.

gramineaj,

as

mudas

(Euphorbia

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema radicuiar
bem desenvoIvido.com altura acima de 30 cm.

Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em loca
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas

29.

cores mix.

Mudas

30.

de

flor

agapanthus (Agapanthus

africanus) as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicuiar bem
desenvolvido.com altura acima de 25 cm em cores
mix.

Mudas de Orquídea Bambu {Anindim grnminifolia)

31.

as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicuiar bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 01 metro de
altura

Mudas de Podocarpos (Podocarpus), as mudas

32.

deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicuiar bem desenvolvido com altura
minima l,5m.

Mudas de Espirradeira (Nerium oleander) as

33.

mudas deverão estar acondicionadas em saco
plástico, sistema radicuiar bem desenvolvido

mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
Doa
sanidade
micronutrientes

(deficiência
de
macro e
serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 2 metros de altura em cores mix).
Mudas de arvoreta Jasmim manga (Plumeria

34.

rubra) as mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicuiar bem desenvolvido

mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
)oa
sanidade
micronutrientes

(deficiência
de
macro e
serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 50 cm de altura em cores mix).

Mudas de arvore Cerejeira japonesa (Prunus

35.
;

serrulata) as mudas deverão estar acondicionadas

?m

í

saco

plástico,

sistema

radicuiar

bem

avxjJvJLG04
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desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não

serão aceitas), boa sanidade (deficiência de macro
e micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 1,5 metros de altura, em cores mix).
36. Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade

60

UN

47,75

2.865,00

30

UN

43,00

1.290,00

60

UN

26,37

1.582,20

60

UN

30,75

1.845,00

50

UN

45,74

2.287,00

20

UN

45,25

905,00

20

UN

63,75

1.275,00

(deficiência de macro e micronutrientes serão

avaliados através de observação das folhas das
mudas). Para

desenvolver

ela

de

maneira

arbustiva com as podas em dia, de maneira que
crie uma copa bem desenvolvida com cautele de
diâmetro mínimo de caule 04 cm e altura mínima
de 01 metro em cores mix.
37.

Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp) as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das

mudas, para ser cultivadas como trepadeira
(indução) com altura mínima de 01 metro nas

cores mix).
38.

Mudas de flor Russelia (Russelia equisetiformis)
as mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
com altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores
amarela e vermelha.

39.

Muda Gardênia (Gardênia jasminoides) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
com altura mínima de 50 cm a 70 cm.
40. Muda de arvore Neve da montanha c/ou

cabeleira de velho(Euphorbia leucocephala) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
com altura mínima de 01 metro a 1,20 metros.
41.

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa), as mudas

deverão estar acondicionadas em embalagem
plástica, sistema radicular bem desenvolvido

mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
com no mínimo de 03 hastes e altura mínima de 60
cm de altura.

42.

Mudas de Zamioculca( Zamioculcas Zamifloia),
as

mudas deverão

estar

acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvoIvidos(mudas com raízes enoveladas não

c.

serão aceitas), com no mínimo de 05 haste e altura

mínima de 60 cm de altura.

|
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43.

Mudas de Leia-Rubra - ( Leea rubra ), as mudai>

deverão estar acondicionadas em embalageir
plástica,

sistema

radicular

15

UN

52,25

783,75

15

UN

59,25

888,75

50

BAN

34,98

1.749,00

10

UN

114,50

1.145,00

10

UN

62,22

622,20

15

UN

60,00

900,00

80

UN

37,75

3.020,00

80

UN

35,85

2.868,00

60

UN

27,50

1.650,00-

i

beir

desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas nãc
serão aceitas), com altura minina de 50 cm de

altura com copada formada.
44. Mudas de Pacova (Philodendron martianum
Filodendro),
as
mudas
deverão
estai
acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvolvido {mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), com altura minina
de 40 cm de altura.

Mudas de arbusto irisine (Iresine herbstii
'Carnaval') acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local

45.

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm .

Muda

46.

de

pubescens),

Bambu
as

Mossô
mudas

(Phyllostachys
deverão

estar

acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvolvidos(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), seguindo os critério
de amadurecimento dos bambus em vaso, altura
mínima de 1,5 metro de altura bem folhado.

Mudas Pata de elefante (Beaucarnea recurvata), as

47.

mudas

deverão

estar

acondicionadas

em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 60 cm de altura.

Mudas

48.

de

palmeira

Camadorea-elegante

Chamaedorea elegans), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvolvidos(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), altura mínima de
50 cm de altura.

Mudas de arvore Murta de cheiro l,5m (Myrtus),

49.

as mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem

desenvolvido

mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
5oa

sanidade

micronutrientes

(deficiência
serão

de

avaliados

macro
através

e
de

observação das folhas das mudas).
Mudas de árvore Chuva de ouro l,5m (Cassia

50.

excelsa), as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), boa sanidade (deficiência de macro
3 micronutrientes serão avaliados através de

Dbservação das folhas das mudas).

Vfudas de Hibisco {Hibiscus rosa-sinensis), as

51.
]
í
(

nudas

deverão

estar

acondicionadas

em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos (mudas com raízes enoveladas não
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serão aceitas), altura mínima cie 80 cm de altura
52.

Mudas de Palmeira família ou areca (Dypsis
lutescens),

as

mudas

deverão

50

UN

53,2C

2.660,00

80

UN

39,75

3.180,00

15

UN

213,98

3.209,70

80

UN

35,92

2.873,60

60

UN

35,60

2.136,00

100

UN

30,39

3.039,00

80

UN

22,75

1.^0,00

estar

acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvoIvidos(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), com no mínimo de
05 haste e altura mínima de 60 cm de altura.
53. Mudas de

Estrelítcia ou Ave do Paraíso(Strelitzia

reginae) as mudas deverão estar acondicionadas

em embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 50 cm de altura.
54.

Mudas de Palmeira rabo de raposa (Wodyetia
bifurcata) as mudas deverão estar acondicionadas

em embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos{mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas),

altura mínima de 1,50 metro de

altura

55. Mudas

de Maça Julieta {Malus X domestica)
enxertada fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais

uniformemente distribuídos; folhas com coloração
e formação normais; isenção de doenças,
apresentando

floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento, apresentando diâmetro de colo
mínimo de 4 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,50 m.
56.

Mudas de Goiaba tailandesa (Psidium guajava)
enxertadas fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fácil

da embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais

uniformemente distribuídos; folhas com coloração
e formação normais; isenção de doenças.
Apresentando

floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo
mínimo de 4 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,50 m.
57.

Mudas de Laranja Valência {Citrus sinetisis L
Osb) enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fácil

da embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais

uniformemente distribuídos; folhas com coloração
e formação normais; isenção de doenças.
Apresentando floração ou com frutos em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo
mínimo de 3 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,20 m.
58.

Mudas de Tangerina Ponkan (Citnis spp)
mxertada fatores de qualidade de mudas: sistema
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radicular bem desenvolvido (saindo fácil da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração
e formação normais;
Apresentando floração

isenção de doenças.
ou com frutos em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 03 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,20 m.
59. Mudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa)

100

UN

31,56

3.156,00

90

UN

22,75

2.047,5

80

UN

26.75

2.140,00

70

UN

34,50

2.415,00

50

BAN

50,38

2.519,00

enxertadas fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fácil

da embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração
e formação normais; isenção de doenças.
Apresentando floração ou com frutos em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 3 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,20 m.
60. Mudas

de

Limão

IatifoIia)enxertadas,
mudas: sistema

taiti

(Citrus

fatores de qualidade de

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem formada;
ramos laterais uniformemente distribuídos; folhas

com coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com frutos em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 03 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,20 m.
61.

Mudas de Acerola (Malpighia emarginata)
enxertada, fatores de qualidade de mudas: sistema

radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração
formação normais; isenção de doenças.
Apresentando

floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 3 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,20 m.
62.

Mudas de Pera (Pyrus) enxertada fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bem formada; ramos laterais uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3 cm;

altura mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
63. Mudas de erva condimentar salsa (Petroselinum

crispum), acondicionados em bandejas com 15

\)tXillí<'íW
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mudas, plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.
64. Mudas de erva condimentar cebolinha (Allium

50

BAN

29,13

1.456,50

fistulosum), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.
65.

Mudas de erva condimentar salvia {Salvia

300

UN

6,38

1.914,00

300

UN

6,82

2.046,00

300

UN

6,84

2.052,00

300

UN

6,82

2.046,00

300

UN

6,52

1.956,00

300

UN

6,84

2.052,00

300

UN

6,07

1.821,00

officinalis), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fáci]
da embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens , plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre
10 cm a 20 cm.

66.

Mudas de erva condimentar manjericão
(Ocimum basilicum L.), fatores de qualidade de
mudas: sistema

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens , plantas
prontas para transplantar em local definitivo com
altura entre 10 cm a 20cm.
67.

Mudas de erva condimentar alecrim (Rosmarinus
officinalis L.), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fácil

da embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre
10 cm a 20 cm.

68.

Mudas de erva condimentar orégano (Origanum
vulgare L), fatores de qualidade de mudas;
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fácil

da embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre
10 cm a 20 cm.

69. Mudas

de erva condimentar tomilho (Thymus
vulgaris), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre

10 cm a 20 cm.

Mudas de erva condimentar Manjerona
(Origanum majorana), fatores de qualidade de

70.

mudas: sistema

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens, plantas
prontas para transplantar em local definitivo com
altura entre 10 cm a 20 cm.
71.

Mudas de erva medicinal poejo {Mentha
pulegium), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre

iOv.Ã>''
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10 cm a 20 cm.

72.

Mudas de erva medicinal hortelã {Mentha
spicata), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre

200

6,05

UN

1.210,00

10 cm a 20 cm.

VALOR TOTAL R$ 138.051,30

l OTF 02: EQÜIPAMÉÍsfrOS É ACESSCflIOS
Item

OBJTTO

Quant

UN

PREÇO

PREÇO
TOTAL

01

Tesoura para Cerca Viva,
com Lâmina Metálica e Cabo de Madeira,

05

UN

40,47

202,35

05

UN

71,05

355,25

05

UN

85,06

425,30

com dimensões de comprimento 48,6 cm
largura de 15,9 cm e altura 10,8 cm.
02

Tesoura

Lâmina de aço
ergométrico.

de

e Cabo

Poda

com

Emborrachado

Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2cm.

03

Tesoura de poda duas Mãos
para corte de galhos ate 30rrun com Lâminas

em aço carbono especial temperado - Cabos
de madeira 60 cm. -com corte cruzado com
dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.
Serrote De Poda curvo, com

04

05

UN

95,23

476,15

10

UN

20,84

208,40

10

UN

51,92

519,20

Cabo De Madeira, Lâmina em aço carbono
flexível

e

de

alta

durabilidade.

"Comprimento da lâmina de 13" / 330 mm.-

Cabo de madeira ergonômico. - Dentes com
03 arestas de corte.

05

Pazinha para jardinagem
estreita metálica com cabo de madeira com
dimensões C 28.4 X L 7 X A 5.2 cm.

06

Enxada temperada em todo

o corpo da peça, A lâmina possui tamanho
1.5, O cabo de 130 cm desta ferramenta. Cabo
com acabamento envernizado.
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07

Limitador
de
Grama
com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,

10

Rolo

187,9

1.879,00

material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros x 11,5 cm
largura na com verde.
VALOR TOTAL R$ 4.065,65

e quarenta e dois mil cento e dezesseis reais com noventa e cinco centavos).
Cordialmente,

elo FelibèvSíhmidtt

Secretário\Munlçipal de administração

Bianéhi
Secretár

'Obras^Serviços Urbanos

'jlJo^
/ Anderson Délares
Secretário de Serviços Rodoviários

rj/LvO/lCL^fíOru-

Lizâ-ídra Cistina Boni

Secretária
3tária de Assistência Social

plünl;^á)jM\

Marli Salete Dieckel de Lirr

Secretária de Educação

Gilmar Luiz Scherer
Secretário de Saúde

\òiçL

Willian Fernando ke|ler

Secretário dá.Agricultura
GiimarN

Secretário^

ispje&ies

Snêi:íírfíor'
Secretario de Cultura

ü
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TERMO DE REFERENCIA

1. ORGÃO INTERESSADO
1.1.Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Serviços Rodoviários, Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Secretaria de Esportes.
2.

OBJETO:

2.1. Aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como: flores,
folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de
jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, a fim
de atender as necessidades do Município de Planalto -PR, para aquisição parcelada, durante a
vigência do Contrato, conforme necessidade desta municipalidade, observadas as características
e demais condições definidas no edital e seus anexos.
3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marcelo Felipe Schmitt, Leonir Bianchi, Lizandra Cristina Boni, Anderson Delares, Willian
Fernando Kegler, Marli Salete Dieckel de Lima, Gilmar Luiz Scherer, DIone Júnior Helfer, Gilmar
da Silva.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. Justifica-se a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para revitalização e decoração
de áreas verdes, praças, espaços públicos e prédios públicos municipais.

4.2. É comum que por meio de projetos, sejam ofertados cursos de jardinagem, redecoraçào de
áreas verdes e jardins, revitalização de trevos, canteiros, hortas, etc, etc. em escolas e prédios
municipais.

4.3. Alunos de escolas são incentivados por meio de aulas teóricas e práticas a saber cultivar e
cuidar de jardins, hortas etc.

4.4. Sendo assim todos os objetos descritos no item 5 são necessários para desenvolvimento das
práticas acima descritas.

4.5. A quantidade requisitada foi obtida com base na previsão de utilização e no histórico de uso
nos últimos anos pelas secretarias solicitantes.

4.6.0 valor máximo para o item foi definido através dos orçamentos solicitados pela
Administração a empresas distintas e pesquisa na inernet.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE 01: MUDAS

Item

1.

OBJETO

Grama
preta
(Ophiopogon
japonicus)
acondicionadas em bandejas com dimensões 40 X 25

Quant.

UN

PREÇO

PREÇO

UNIT.

TOTAL

50

BAN

20,67

1.033,50

50

BAN

21,75

1.087,50

23,00

1.150,00

cm,com altura das mudas entre 05 a 10 cm.

2.

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com

altura entre 10 cm a 25 cm, plantas nas cores mix..
3. Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp), acondicionados\ 50

BAN

j

D'

nli2
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em bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura entre IC
cm a 20 cm , plantas nas cores mix.
4.

Mudas de flor Calêndula (Calendula officinalis),
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas

30

BAN

26,60

798,00

30

BAN

21,00

630,00

50

BAN

28,98

1.449,00

30

BAN

21,00

630,00

40

BAN

21,75

870,00

80

BAN

26,40

2.112,00

50

BAN

24,00

1.200,00

50

BAN

22,60

1.130,00

60

BAN

25,38

1.522,80

40

BAN

25,58

1.023,20

40

UN

25,63

1.025,éo

40

BAN

26,20

1.048,00

prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm, nas cores amarelo e

laranja.
5. Mudas

de flor de mel (Lobularia marítima),
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com

altura entre 05 cm a 10 cm, nas cores branca.
6.

Mudas

de

flor

Viola

F1

(viola

tricolor),

acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm ,nas cores mix.
7.

Mudas

de

flor

de

lobélia

(lobélia

erinus),

acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 05 cm a 10 cm, na cor azul.
8.

Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum majus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 20 cm , nas cores mix.
9.

Mudas

de

flor

Lantana

(Lantana

camara),

acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.
U

Mudas

de

flor

vinca

(Catharanthus

roseus),

acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.
11 Mudas

de flor tagetes (Tagetes erecta),
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm ,nas cores mix.

12 Mudas

de flor onze horas (Portulaca grandifloraj,
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.

13 Mudas

de flor salvia (Salvia splendeits),
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm,nas cores azul e vermelha.

14 Mudas de flor cineraria

(Jacobaea marítima), mudas

deverão estar acondicionadas em embalagem
plástico, sistema radicular bem desenvolvido prontas
para transplantar em local definitivo, com altura entre
15 cm a 20 cm .
15 Mudas de flor

verbena {Verbena hybrida).

"

1 Q

município de planalto
CNPJ: 75.460.526/0001-16

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

município de

acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm nas cores mix.
lí

Mudas de lavanda {Lavandula dentata), mudas

600

UN

14,86

8,916,00

BAN

23,50

705,00

deverão estar acondicionadas em saco plástico
sistema radicular bem desenvolvido prontas para
transplantar em local definitivo, com altura entre 10
cm a 15 cm .
1/ Mudas de flor falsa

erica (Cuphea gracilis),
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas

30

prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm ,nas cores mix.
18 Mudas de flor liriope

(Liriope muscari), as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas para

200

UN

5,94

1,188,00

250

UN

11,35

2.837,50

300

UN

5,60

1.680,00

350

UN

8,52

2,982,00

40

BAN

22,20

888,00

transplantar em iocal definitivo, com altura entre 25
cm a 30 cm.
19 Mudas de flor gerânios

pendentes (Pelargonium
peltatum), acondicionados em saco plástico ou em
vasos plásticos de 725ml, plantas prontas para

transplantar em local definitivo, com altura entre 25
cm a 30 cm ,nas cores mix.
20 Mudas de flor clorofito

(Chiorophytum comosum),

as mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido.com
altura entre 25 cm a 30 cm.
21 Mudas de flor ixora

(Ixora coccinea), as mudas

deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido.com altura entre
20 cm a 25 cm.
22 Mudas

de flor Begôninha -(Begonia semperflorens)
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com

altura entre 10 cm a 15 cm ,nas cores mix.
23 Mudas de flor

Kalanchoe(Kalanchoe blossfeldiana)
acondicionados em sacos plástico, plantas prontas

400

UN

6,93

2.772,00

90

UN

17,48

1573,2

30

BAN

23,67

710,10

para transplantar em local definitivo,com altura entre
15 cm a 20 cm , nas cores mix.
24 Mudas de flor azaleia

(Rhododendron simsii), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco plástico,

sistema radicular bem desenvolvido com altura entre
25 a 30 cm.

25

Mudas de flor perpetua {Gomphrena globosa)
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm ,nas cores mix.

26

Mudas de flor margarida (Leucanthemum vulgare)
acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas

.0'
30

BAN

26,25

787,50

50

BAN

30,00

1.500,00

prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm .
27 Mudas de flor

mini margaridas (Bellis annua)

a?
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acondicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm, nas cores mix.
2!Mudas

de flor euforbia/hiphop

(Euphorbia

80

UN

24,56

1.964,80

30

BAN

29,25

877,5

50

BAN

36,00

1,800,00

30

UN

35,25

1,057,50

100

UN

29,75

2,975,00

80

UN

33,66

2,692,80

80

UN

44,50

3.560,00

150

UN

43,00

6.450,00

60

UN

47,75

2.865,01?^

gramineaj, as mudas deverão estar acondicionadas
em
saco
plástico, sistema
radicular
bem
desenvolvido.com altura acima de 30 cm.
2' Mudas de

flor mini zinia (Zinnia sp) acondicionados
em bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura entre 15

cm a 20 cm , nas cores mix.

Mudas de flor agapanthus(Agapanthus africanus) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco plástico

3Í

sistema radicular bem desenvolvido.com altura acima
de 25 cm em cores mix.

Mudas de Orquídea Bambu(Anmdina graminifolia)

31

as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 01 metro de altura
32 Mudas de

Podocarpos (Podocarpus),as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,

sistema radicular bem desenvolvido com altura
minima l,5m.

Mudas de Espirradeira (Nerium oleander) as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,

33

sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência

de

macro

e

micronutrientes serão

avaliados através de observação das folhas das mudas

com altura mínima 2 metros de altura em cores mix).
34 Mudas de arvoreta Jasmim manga (Plumeria rubra)
as mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes

serão avaliados através de observação das folhas das
mudas com altura mínima 50 cm de altura em cores
mix).
3í

Mudas de arvore Cerejeira japonesa (Prunus
serrulata) as mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem desenvolvido

mudas com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes

serão avaliados através de observação das folhas das
mudas com altura mínima 1,5 metros de altura, em
:ores mix).
3í

Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as mudas

deverão estar acondicionadas em saco plástico,
ústema radicular bem desenvolvido (mudas com
-aízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência

de

macro e

micronutrientes

serão

.V>f
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avaliados através de observação das folhas das
mudas). Para desenvolver ela de maneira arbustiva

com as podas em dia, de maneira que crie uma copa
bem desenvolvida com cautele de diâmetro mínimo
de caule 04 cm e altura mínima de 01 metro em cores
mix.
3; Mudas

de Buganvile (Bougainvíllea sp) as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade

(deficiência

de

macro

e

micronutrientes

30

UN

43,00

1.290,00

60

UN

26,37

1.582,20

60

UN

30,75

1.845,00

50

UN

45,74

2.287,00

serão

avaliados através de observação das folhas das

mudas, para ser cultivadas como trepadeira (indução'
com altura mínima de 01 metro nas cores mix).
3í Mudas

de flor Russelia (Russelia equisetiformis) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com altura entre

0,60 cm a 0,90 cm nas cores amarela e vermelha.
3Ç Muda

Gardênia (Gardênia jasminoides) as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com altura
mínima de 50 cm a 70 cm.

40 Muda

de arvore Neve da montanha ^ou cabeleira de
velho (Euphorbia leucocephala) as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), com altura mínima de

00

01 metro a 1,20 metros.
41

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa), as mudas

CO

00

20

UN

45,25

905,00

20

UN

63,75

1.275,00

15

UN

52,25

15

UN

59,25

50

BAN

34,98

deverão estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com no mínimo
de 03 hastes e altura mínima de 60 cm de altura.
42 Mudas de Zamioculca(Zamioculcas Zamifloia), as

mudas deverão estar acondicionadas em embalagem
plástica, sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com no
mínimo de 05 haste e altura mínima de 60 cm de
altura.
42 Mudas

de Leia-Rubra - ( Leea rubra ), as mudas
deverão estar acondicionadas em embalagem

3'
783,75 .'O

plástica,
sistema
radicular
bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), com altura minina de 50 cm de altura
com copada formada.
44

Mudas

de

Pacova

(Philodendron

martianum

Filodendro), as mudas deverão estar acondicionadas

em embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), com altura minina de 40 cm de altura.
42

Mudas

de

arbusto

irisine

1.749,00
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(Iresine herbstii 'Carnaval') acondícionados em

bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura entre 15
cm a 20 cm .
4í

Muda de Bambu Mossô (Phyllostachys pubescens),
as

mudas

embalagem

deverão

plástica,

estar

acondícionadas

sistema

radicular

10

UN

114,50

1.145,00

10

UN

62,22

622,20

15

UN

60,00

900,00

80

UN

37,75

3.020,00

80

UN

35,85

2.868,00

60

UN

27,50

1.650,00

50

UN

53,20

2.660,00

80

UN

39,75

3.180)3Q^

em

bem

desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não

serão

aceitas),

seguindo

os

critério

amadurecimento dos bambus em vaso,

de

altura

mínima de 1,5 metro de altura bem folhado.
4; Mudas

Pata de elefante (Beaucarnea recurvata), as
mudas deverão estar acondícionadas em embalagem

plástica,
sistema
radicular
bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 60 cm de altura.
4Í Mudas

de
palmeira
Camadorea-elegante
(Chamaedorea elegans), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvoIvidos(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), altura mínima de 50
cm de altura.

49 Mudas

de arvore Murta de cheiro l,5m (Myrtus), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade

(deficiência

de

macro

e

micronutrientes

serão

avaliados através de observação das folhas das
mudas).
5C Mudas

de árvore Chuva de ouro l,5m {Cassia

excelsa), as mudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes

serão avaliados através de observação das folhas das
mudas).
51 Mudas de

Hibisco {Hibisciis rosa-sinensis), as mudas
deverão estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), altura mínima
de 80 cm de altura

52

Mudas de Palmeira família ou areca (Dypsis
lutescens), as mudas deverão estar acondicionadas

em embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), com no mínimo de 05 haste e altura
mínima de 60 cm de altura.
53 Mudas

de Estrelítcia ou Ave do Paraíso(Strelitzia

reginae) as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem

plástica,

sistema

radicular

bem

desenvolvídos(mudas com raízes enoveladas nãoj

í>
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serão aceitas), altura mínima de 50 cm de altura.
5^

Mudas de Palmeira rabo de raposa (Wodyetia

15

UN

213,98

3.209,70

80

UN

35,92

2.873,60

60

UN

35,60

2.136,00

100

UN

30,39

3.039,00

80

UN

22,75

1.820,00

100

UN

31,56

3.15e[^

bifurcata) as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem

plástica, sistema
radicular
bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas nãc

serão aceitas), altura mínima de 1,50 metro de altura

Mudas de Maça Julieta {Malus X domestica^,
enxertada fatores de qualidade de mudas; sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e

formação normais; isenção de doenças, apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento
apresentando diâmetro de colo mínimo de 4 cm,

altura mínima da primeira bifurcação de 1,50 m.
56 Mudas

de Goiaba tailandesa (Psidium guajava
enxertadas fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e
formação normais; isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 4 cm;
altura mínima da primeira bifurcação de 1,50 m.
5; Mudas

de Laranja Valência {Citms sinensis L Osb)
enxertada fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e

formação normais; isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3 cm;
altura mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
5í Mudas de Tangerina Ponkan (Citrtis spp) enxertada
fatores de qualidade de mudas: sistema radicular bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte aérea
bem

formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando floração
ou com frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 03 cm; altura mínima da
primeira bifurcação de 1,20 m.
5Ç

VIudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa)
enxertadas fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e

o HGIS
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formação normais; isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3 cm;
altura mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
6C Mudas

de Limão taiti (Citrus x latifoIia)enxertadas,
fatores de qualidade de mudas: sistema radicular bem

90

UN

22,75

2.047,5

80

UN

26,75

2.140,00

70

UN

34,50

2.415,00

50

BAN

50,38

2.519,00

50

BAN

29,13

1.456,50

desenvolvido (saindo fácil

da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte aérea
bem

formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando floração

ou com frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 03 cm; altura mínima da

primeira bifurcação de 1,20 m.
61 Mudas

de

Acerola

(Malpighia

emarginata)

enxertada, fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular

bem

desenvolvido

(saindo

fácil

da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e

formação normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3 cm;

altura mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
de Pera (Pyrus) enxertada fatores de

62Mudas

qualidade

de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte aérea
bem

formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando floração
ou com frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 3 cm; altura mínima da

primeira bifurcação de 1,20 m.
63 Mudas

de erva condimentar salsa (Petroselinum

crispum), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.
64 Mudas

de erva condimentar cebolinha (Allium

fistulosum), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local,
D

definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.
6í Mudas

de erva condimentar salvia {Saívia
ojficinalis), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens , plantas prontas para

300

UN

6,38

1.914,00

300

UN

6,82

2.046,00

transplantar em local definitivo com altura entre 10

c

cm a 20 cm.
66 Mudas

de erva condimentar manjericão (Ocimum
basilicum L.), fatores de qualidade de mudas; sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem

município de planalto

t:®
município de

CNPJ;76.460.526/000M6

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

defeitos; parte aérea bens , plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10
cm a 20cm.
67 Mudas

de erva condimentar alecrim (Rosmarinus

300

UN

6,84

2.052,00

300

UN

6,82

2.046,00

300

UN

6,52

1.956,00

300

UN

6,84

2.052,00

300

UN

6,07

1.821,00

200

UN

6,05

1.210,00

officinalis L.), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular

bem

desenvolvido

(saindo

fácil

da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10
cm a 20 cm.

Mudas de erva condimentar orégano (Origanum

vulgare L), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da

embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10
cm a 20 cm.
6Ç Mudas

de erva condimentar tomilho (Thymus

vulgaris), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10
cm a 20 cm.
7C

Mudas de erva condimentar Manjerona (Origanum

majorana), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10
cm a 20 cm.
71 Mudas

de erva medicinal poejo {Mentha pulegium),
fatores de qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte aérea
bens, plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

72 Mudas

de erva medicinal hortelã {Mentha spicata),

fatores de qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte aérea

bens, plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

VALOR TOTAL R$ 138.051,30

LOTE 02 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Item OBJETO

01

Quant UN

Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina Metálica
e

Cabo

de

Madeira, com

dimensões

05

UN

PREÇO

PREÇÒn

UNIT.

TOTAL

202,35

40,47

de

n

r.9
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comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e altur£1
10,8 cm.

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabe)
Emborrachado ergométrico.

02

05

UN

71,05

355,25

05

UN

85,06

425,30

Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm.

Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço carbono

03

especial temperado - Cabos de madeira 60 cm.com corte cruzado com dimensões C 83 X L 23 X
A 3.3 cm.

Serrote De Poda curvo, com Cabo De Madeira,

04

05

UN

95,23

476,15

10

UN

20,84

208,40

10

UN

51,92

519,20

10

^olo

187,9

1.879,00

Lâmina em aço carbono flexível e de alta

durabilidade. - "Comprimento da lâmina de 13"

/ 330 mm. - Cabo de madeira ergonômico. Dentes com 03 arestas de corte.

Pazinha para jardinagem estreita metálica com

05

cabo de madeira com dimensões C 28.4 X L 7 X
A 5.2 cm.

enxada temperada em todo o corpo da peça, A

06

âmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130 cm

desta

ferramenta, Cabo

com

acabamento

mvernizado.

Limitador de Grama com borda, confeccionado
sm Folietileno Reciclado, material resistente e

07

lexível, permite vários formatos de canteiros,
1

50 metros x 11,5 cm largura na com verde.
1

/ALOR TOTAL R$ 4.065 65

O valor total definido para aquisição dos Itens foi de R$ 142.116,95 (cento e quarenta e dois mil
cento e dezesseis reais com noventa e cinco centavos).
6.

DA MODALIDADE

®'^P'"®9ada a modalidade de licitação denominada

n™
presencial
REGISTROdoDEDecreto
PREÇOS,
a qualdeobservará
os preceitos
de da
direito
publico e em
especial as-disposições
N" 7.892,
23 de Janeiro
de 2013,
Lei
Federal n

de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal n°. 8.666 de 21

de junho de 1.993 e suas alterações e outras normas aplicáveis à espécie.
7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DO OBJETO

efetuar a entrega do objeto no local da obra ou local que for definido, dentro dos

limites geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 05 (CINCO) dias \teis após o
recebimento da solicitação de compra.

7.2. As flores devem estar com folhagem verdes e em período de floração.

^

^
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7.3. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta municipalidade.
7.4. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto é
de total responsabilidade da proponente.
7.5. A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e outros
vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade, observando rigorosamente as características

especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o transporte até o local de
entrega.

7.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento para fins de
recebimento definitivo dos produtos.

7.7. As solicitações provenientes da Secretaria participante do contrato, após o recebimento definitivo
dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno da Secretaria Solicitante
ou no Departamento de Compras do Município permitindo a fiscalização de órgão interno e externos

7.8. As demais obrigações serão formalizadas em edital e contrato que devem obedecer a legislação
vigente, assim como obedecer o que rege a lei 8.666/93, lei complementar 123/2006 e 147/2014
decreto municipal 2727/2007 e demais legislações aplicáveis,

7.9. Caso necessária a substituição da mercadoria por defeito ou incompatibilidade com o obieto
solicitado o fornecedor tera o prazo de no máximo 05(cinco) dias. A empresa será comunicada via email e/ou telefone.

8.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do obieto, e mediante
apresentação da(s) respeotiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente aoompantiada'de Certidão
Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

8.2. 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.

8.3. Qualquer dano que vier a ocorrer durante o transporte correrá por conta da contratada

devendo a mesma repor o objeto danificado ou, ainda, caso algum produto não corresponda ao
exigido ou apresente defeitos que impeçam ou prejudiquem seu uso, a CONTRATADA deverá
providenciar no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação

expedida pela Secretaria, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações sem
prejuízo da aplicação das sanções.

8.4. A Secretaria requisitante poderá, a qualquer tempo durante este processo solicitar
documentos ou informações relativas aos produtos ofertados.
9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário-

9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivos;
^
9.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

9.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada
!
municipalidade, Willian
1Ço e 2° do art. 67
daAgricultura
Lei Federaldesta
n° 8.666/93.
11.

TABELA COMPARATIVA DE VALORES

Empresa 1: Reger Mat. Construção

Fernando Kegler, nos termos dos

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

MUNICÍPIO DE

PLÃNAUQ

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Empresa 2: Dutra & Dutra
Empresa 3: Fábrica de Vasos
Empresa 4; V G Pllatti
Empresa 5: Império das Flores
Empresa 6; Renito
Internet;
LOTE 01
item Quant

Roger Mat.

Dutra

Fábrica

Construção

&

de

Dutra

Vasos

VG
Pllatti

Império

Renito

Internet

das

Média

Total

Flores

01

50

20,00

22.00

02

50

18,00

28,00

16,00

25,00

03

50

18,00

28,00

16,00

25,00

28,00

18,00

28,00

18,00

25,00

44,00

26,60

798

18,00

28,00

16,00

25,00

18,00

21,00

630

28,00

16,00

25,00

46,90

28,98

1449

18,00

28,00

16,00

25,00

18,00

21,00

630

04
05

30
30

06

50

07

30

20,00

20,67

1033 5

21,75

1087 5

23,00

1150

08

40

18,00

28,00

16,00

25,00

09

80

21,75

870

25,00

28,00

16,00

25,00

38,00

26,40

2112

10

50

18,00

30,00

16,00

30,00

26,00

11

24,00

50

1200

18,00

28,00

16,00

25,00

26,00

22,60

1130

12

60

18,00

28,00

16,00

25,00

39,90

13

40

25,38

1522 8

18,00

28,00

16,00

25,00

40,90

25,58

1023 2

14

40

15

40

16
17
18
19

600
30
200
250

28,00

25,00

23,90

25,63

1025 2

18,00

28,00

18,00

25,00

42,00

26,20

1048

4,00

28,00

5,00

25,00

12,30

14,86

8916

25,00

28,00

16,00

25,00

23,50

705

10,00

5,00

8,00

12,00

8,00

4,00

4,75

10,00

18,75

5,94

1188

11,35

2837 5

20

300

10,00

6,00

5,00

1,40

21

350

5,60

10,00

1680

11,00

10,00

3,06

8,52

2982

22

40

18,00

28,00

16,00

25,00

23

24,00

400

10,00

8,00

5,00

7,00

4,65

24,90

24

90

20,00

13,00

12,00

25

30

18,00

28,00

25,00

26
27
28
29
30
oi

30
50
80
30
50
30

22,20

888

6,93

2772

17,48

1573 2

23,67

710 1

28,00

16,00

25,00

36,00

26,25

787 5

28,00

16,00

25,00

51,00

30,00

1500

5,00

47,25

24,56

1964 8

29,25

877 5

40,00

6,00

35,00

32,00

12,00

62,00

60,00

10,000

36,00

40,00

1800

28,00

25,00

48,00

35,25

1057 5

20,00

30,00

32

100

35,00

38,00

30,00

15,99

33

80

29,75

2975

35,00

38,00

30,00

31,62

33,66

60,00

2692 8

42,00

40,00

36,00

44,50

50,00

3560

42,00

40,00

39,99

43,00

45,00

6450

42,00

40,00

64,00

47,75

60,00

2865

42,00

40,00

29,99

43,00

25,00

12,49

26,37

04
05
Ob
OI

38

80
150
60
30
60

ÍW\

f. ^

1^90
1582N

município de planalto
CNPJ: 75.460.526/0001-15

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101

E-mail: pÍanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
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49

60

50

50

51

20

52

20

45,00

28,00

25,00

24,99

30,75

33,00

30,00

74,23

45,74

60,00

28,00

25,00

68,00

45,25

905,00

65,00

65,00

60,00

65,00

63,75

1.275,00

1.845,00
2.287,00

53

15

45,00

65,00

60,00

39,00

52,25

783,75

54

15

60,00

52,00

50,00

75,00

59,25

888,75

55

50

25,00

48,00

45,00

21,90

34,98

1.749,00

56

10

200,00

110,00

100,00

48,00

114,50

1.145,00

57

10

40,00

85,00

80,00

43,88

62,22

622,2

58

15

60.00

65,00

60,00

55,00

60,00

900,00

18,98

37,75

3.020,00

591
60

80

50,00

42,00

40,00

61

80

40,00

32,00

30,00

41,40

35,85

2.868,00

62

60

25,00

28,00

25,00

32,00

27,50

1.650,00

63

50

50,00

65,00

60,00

37,80

53,20

2.660,00

64

80

70,00

28,00

25,00

36,00

39,75

3.180,00

65

15

200,00

180,00

150,00

325,93

213,98

66

3.209,70

80

25,00

28,00

25,00

65,66

35,92

2.873,60

67

60

40,00

48,00

40,00

14,40

35,60

2.136,00

68

100

18,00

28,00

25,00

50,56

30,39

3.039,00

69

80

18,00

28,00

25,00

19,99

22,75

1.820,00

70

100

18,00

28,00

25,00

55,25

31,56

3.156,00

71

90

18,00

28,00

25,00

19,99

22,75

2.047,5

72

80

35,00

28,00

25,00

18,98

26,75

2.140,00

73

70

25,00

28,00

25,00

60,00

34,50

2.415,00

74

50

22,50

78,00

75,00

26,00

50,38

2.519,00

75

50

22,50

38,00

30,00

26,00

29,13

1.456,50

76

300

8,00

8,00

5,00

4,5

6,38

1.914,00

2.046,00

77

300

8,00

8,00

5,00

6,29

6,82

78

300

8,00

8,00

5,00

6,34

6,84

79

2.052,00

300

8,00

8,00

5,00

6,29

6,82

80

2.046,00

300

8,00

8,00

5,00

5,09

6,52

81

1.956,00

300

8,00

8,00

5,00

6,34

6,84

82

2.052,00

300

8,00

8,00

5,00

3,29

83

6,07

1.821,00

200

8,00

8,00

5,00

3,19

6,05

1.210,00
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO
Item Quant

Roger Mat.
Construção

Dutra

Fábrica

&

de

Dutra

Vasos

VG
Pilatti

Império

Renito

Internet

das

Média

Total

Flores

01

05

40,22

48,90

32,30

02

05

61,76

45,50

105,90

71,05

355,25

U3

05

95,42

74,70

85,06

425,30

04

05

476,15

Uò

10

Utí

10

0/

10

42,00

40,47

202,35

32,70

211,00

95,23

20,00

21,67

20,84

208,40

43,76

40,50

71,50

51,92

519,20

244,50

160,00

72,90

187,90

187,90

250,00

200,00

200,00

OBS: Os Itens sem descrição, sem valor e em coloração diferente, foram deixados apenas
para fins de organização com os orçamentos recebidos, pois em razão de erro de digitação
tais itens não continham descrição de objeto. Pulou-se de 38 para o 49 e do 58 para o 60.

Planalto - PR, 10 de março de 2022.

ecretario

Felip
nicipal|de

inistraçao

anchi

Secretári

bras e SejK/içosMJrbanos

Andôrson Delares

Secretário de Serviços Rodoviários

üzaridra Cistina Boni

Secretária de Assistência Social

THxjüiJL jcL à^ífraa.
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária de Educação

2/74/^ p(3fy/íe^
Gilmar Luiz Scherer

Secretário de Saúde

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

MUNICÍPIO DE

Fone:(46)3555-8100 - Fax;(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça
Francisco de Assis, 1583
85760-m|0 PLANALTO - PARANÁ
Gilm
Secretári

ortes

ííone

Secretáriò de Cultura

? r-30í\í/
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

ja26
15

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

1»

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

PROPOSTA DE PREÇOS

SERVIDORA: MÔNICA ANDRÉIA BACK
DATA DA PESQUISA 0-^03/2022.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas

para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,
praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades da

administração,

através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:

LOTE 01: MUDAS

OBJETO

ITEM

01

Grama preta (Ophiopogon japonicus)
acondicionadas em bandejas com dimensões

QUAN

PREÇO

T.

UNIT,

50

40 X 25 cm, com altura das mudas entre 05 a
10 cm.

02

50

BAN

Mudas de flor Cravina (Dianthus chínensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
plantas nas cores mix..
03

04

Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm ,
plantas nas cores mix.
Mudas de flor Calêndula (Calendula

50

B AN

30

1

30

1B AN

28,00

ecoverde

officinalis), acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm a
05

15 cm, nas cores amarelo e laranja.
Mudas de flor de mel (Lobularia marítima),
acondicionados em bandejas com 15 mudas.

18,00

Icolinagarden

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-15

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maii: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
MUNtCÍPIO DE
PLANALTO
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm,
nas cores branca.
06

Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

50

BAN

46,90

tirolplantas

30

BAN

18,00

colinagarden

40

BAN

80

BAN

38,00

shoppingnatu

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

07

Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus),

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm, na
cor azul.

08

Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum
majus), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 10 cm a 20
cm,nas cores mix.
09

Mudas de flor Lantana (Lantana camara),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

reza

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
10

Mudas de flor vinca (Catharanthus roseus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

50

BAN

26,00

abcgarden

50

BAN

26,00

abcgarden

60

BAN

39,90

floradelivery

40

BAN

40,90

tirolplantas.co

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
11

Mudas de flor tagetes (Tagetes erecta),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

12

Mudas de flor onze horas (Portulaca
grandiflora), acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.

13

Mudas de flor salvia (Salvia splendens),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm.

m

-^ -Cu2S
K

município de planalto
CNPJ;75.460.526/000M6

Fone;(45)3555-8100 - Fax:(46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

BLANALTQ

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

nas cores azul e vermelha.
14

Mudas de flor cineraria (Jacobaea
marítima), mudas deverão estar

40

UN

23,90

roduto.merca
dolivre.com.br

acondicionadas em embalagem plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas

/MLB2001368653-1

para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm .
15

Mudas de flor verbena (Verbena hybrida),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

40

BAN

42,00

ecoverde

UN

12,30

/lista.mercad
olivre.com.br/

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores mix.
16

Mudas de lavanda (Lavandula dentata),

600

mudas deverão estar acondicionadas em saco

17

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,

lavandula-

com altura entre 10 cm a 15 cm .

dentata

Mudas de flor falsa erica (Cuphea gracilis),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

mudas-de-

30

BAN

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm,
nas cores mix.
18

Mudas de flor liriope (Liriope muscari),as

200

UN

4,75

mercadolivre.

mudas deverão estar acondicionadas em saco

com.br/MLB-

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,

1875430045

com altura entre 25 cm a 30 cm.
19

Mudas de flor gerânios pendentes
(Pelargonium peltatum), acondicionados em
saco plástico ou em vasos plásticos de 725ml,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 25 cm a 30 cm,

250

UN

18,75

netshopgarde
n

nas cores mix.

20

Mudas de flor clorofito (Chlorophytum

300

UN

1,40

abcgarden

350

UN

3,06

netshopgarde

comosum),as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura entre
25 cm a 30 cm.

Vludas de flor ixora (Ixora coccinea), as

21

mudas deverão estar acondicionadas em saco
elástico, sistema radicular bem
desenvolvido.com altura entre 20 cm a 25 cm.
22

Vludas de flor Begôninha - (Begonia
semperflorens) acondicionados em bandejas

n.

40

BAN

24,00

netshopgarde
n

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 75.460.526/0001-15

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46) 3555-8101
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

município de

PLANALTO

com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm ,nas cores mix.

Mudas de flor Kalanchoe (Kalanchoe
blossfeldiana) acondicionados em sacos

.abcgarden

plástico, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 15 cm a
20 cm ,nas cores mix.

Mudas de flor azaleia (Rhododendron

esalflores

simsii), as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido com altura entre
25 a 30 cm.

Mudas de flor perpetua(Gomphrena
globosa) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em

30

BAN

local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
cm,nas cores mix.

Mudas de flor margarida(Leucanthemum

BAN

36,00

sitiodamata

BAN

51,00

sitiodamata

UN

47,25

netshopgarde

10,000

sitiodamata

vulgare) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
cm.

Mudas de flor mini margaridas (Bellis
annua) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
cm ,nas cores mix.

Mudas de flor euforbia/hiphop (Euphorbia
graminea),

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura acima
de 30 cm.

Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp)
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,

BAN

nas cores mix.

Mudas de flor agapanthus (Agapanthus
africanus)

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura acima
de 25 cm em cores mix.

BAN

município de planalto
CNPJ;76.460.526/000M6

Fone:(45)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
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85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Mudas de Orquídea Bambu (Arundina
30
UN
graminifolia) as mudas deverão estar
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

31

48,00

sitiodamata

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 01 metro de altura
32

Mudas de Podocarpos (Podocarpus), as

100

UN

15,99

mudas deverão estar acondicionadas em saco

dancruzplanta
s

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
com altura mínima l,5m.
33

Mudas de Espirradeira (Nerium oleander) as

80

UN

31,62

sitiodamata

80

UN

36,00

sitiodamata

150

UN

39,99

sitiodamata

60

UN

64,00

sitiodamata

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão

aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 2 metros de altura em cores mix).
34

Mudas

de

arvoreta

Jasmim

manga

(Plumeria rubra) as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
35

mínima 50 cm de altura em cores mix).
Mudas de arvore Cerejeira japonesa (Prunus
serrulata)

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
36

mínima 1,5 metros de altura, em cores mix).
Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco
elástico, sistema radicular bem desenvolvido
mudas com raízes enoveladas não serão

aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas). Para

;G31

U;
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desenvolver ela de maneira arbustiva com as

podas em dia, de maneira que crie uma copa
bem desenvolvida com cautele de diâmetro
mínimo de caule 04 cm e altura mínima de 01
metro em cores mix.

Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp) as

30

UN

sitiodamata

60

UN

oseraplantas

60

UN

50

UN

Sitiodamata

20

UN

http://safarig

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão

aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas, para ser
cultivadas como trepadeira (indução) com
altura mínima de 01 metro nas cores mix).
Mudas

de

flor

Russelia

(Russelia

equisetiformis) as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores
amarela e vermelha.

Muda Gardênia (Gardênia jasminoides) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), com altura mínima de 50 cm a 70 cm.

Muda de arvore Neve da montanha e/ou
cabeleira de velho (Euphorbia leucocephala)
as mudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura mínima de 01
metro a 1,20 metros.

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa), as
mudas deverão estar acondicionadas em

arden.commer

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas

cesuite.com.br

não serão aceitas), com no mínimo de 03
hastes e altura mínima de 60 cm de altura.

Mudas de Zamioculca(Zamioculcas
Zamifloia),as mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvoIvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com

20

UN

floriculturasal
em.com.br

íW
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no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60
cm de altura.
3

15

UN

39,00

dancruzplanta
s.com.br

\

5

cm de altura com copada formada.
1

Filodendro),

mudas

deverão

15

UN

75,00

.viveirocultur

r

aecologica.co

/

m.br

5
l

altura minina de 40 cm de altura.
t

50

BAN

21,90

i

tirolplantas.co
m

i

20 cm.
10

UN

48,00

10

UN

43,88

sitiodamata

de altura bem folhado.
Mudas

Pata

recurvata),

as

de

elefí

mudas

deverão

produto.merc
adolivre.com.

br/MLB1516142604-

altura mínima de 60 cm de altura.
15

UN

55,00

viveirocultura

ecologica.com.

estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),

br

altura mínima de 50 cm de altura.

Mudas de arvore Murta de cheiro l,5m
(Myrtus), as
mudas
deverão
estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa

80

UN

18,98

.sitiodamata

MUNICÍPIO DE PLANALTO
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sanidade

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

(deficiência

de

macro

e

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

61 Mudas de árvore Chuva de ouro l,5m

80

UN

41^0

(Cassia excelsa), as mudas deverão estar

sementeorganica

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência

de

macro

e

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Mudas de Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis),

32,00

as mudas deverão estar acondicionadas em
embalagem plástica, sistema radicular bem

.dancruzplantas.
com.br

desenvolvidos (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), altura mínima de 80 cm
de altura

Mudas de Palmeira família ou areca (Dypsis
lutescens),

as

mudas

deverão

37,80

sitiodamata

36,00

sitiodamata

325,93

Mercado Livre

65,66

sitiodamata

estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
no mínimo de 05 haste e altura naínima de 60
cm de altura.

Mudas de Estrelítcia ou Ave do
Paraíso(Strelitzia reginae) as mudas deverão

estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 50 cm de altura.

Mudas de Palmeira rabo de raposa
(Wodyetia bifurcata) as mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 1,50 metro de altura

Mudas de Maça Julieta (Malus X domestica^
enxertada fatores de qualidade de mudas:

sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem

; Ü 34
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formada;

ramos

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças, apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento,
apresentando diâmetro de colo mínimo de 4

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,50 m.

Mudas de Goiaba tailandesa (Psidium
guajava) enxertadas fatores de qualidade de

14,40

sitiodamata

50,56

sitiodamata

19,99

sitiodamata

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 4

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,50 m.

Mudas de Laranja Valência (Citrus sinensis

L Osb) enxertada fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Tangerina Ponkan (Citrus spp)
enxertada fatores de qualidade de mudas:

sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03

cm; altura mínima da primeira bifurcação de

1,20 m.
Mudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa)

55,25

município de planalto
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enxertadas fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Limão taiti
(Citrus x
latifolia)enxertadas, fatores de qualidade de

90

UN

19,99

sitiodamata

80

UN

18,98

sitiodamata

70

UN

60,00

sitiodamata

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Acerola (Malpighia emarginata)
enxertada, fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Fera (Pyrus) enxertada fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea

bem

formada;

ramos

laterais

uniformemente distribuídos; folhas com
coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com

frutos em desenvolvimento. Apresentando

município de planalto
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PLANALTO

diâmetro de colo mínimo de 3 cm; altura

mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
Mudas

de

erva

condimentar

salsa

BAN

26,00

(Petroselinum crispum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura

abcgarden.co
m.br

entre 10 cm a 15 cm.

Mudas

de

erva

condimentar

cebolinha

(Allium fistulosum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura

BAN

26,00

abcgarden.co
m.br

entre 10 cm a 15 cm.

Mudas de erva condimentar salvia (Salvia
officinalis), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens ,
plantas prontas para transplantar em local

sitiodamata

definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas de erva condimentar manjericào
(Ocimum basilicum L.), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

sitiodamata

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens , plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20cm.

Mudas

de

erva

condimentar

alecrim

sitiodamata

(Rosmarinus officinalis L.), fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas de erva condimentar orégano
(Origanum vulgare L), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

sitiodamata

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.
Mudas

condimentar

tomilho

sitiodamata

município de planalto
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(Thymus vulgaris), fatores de qualidade de
xm' -

município de

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em locai
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.
81

Mudas de erva condimentar Manjerona
(Origanum majorana), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

300

UN

6,34

sitiodamata

300

UN

3,29

sitiodamata

200

UN

3,19

sitiodamata

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.
82

Mudas de erva medicinal poejo (Mentha
pulegium), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

83

Mudas de erva medicinal hortelã (Mentha
spicata), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

l;U
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ITEM
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LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

OBJETO

QUAN

UN

T.
01

Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina
Metálica e Cabo de Madeira, com dimensões

05

UN

05

05

PREÇO

PREÇO

UNIT.

TOTAL

32,30

amazon.com

UN

105,90

amazon.com

UN

74,70

centroagricola
tupa.com.br

211,00

abcgarden.co

de comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 10,8 cm.
02

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo

Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm.

03

Tesoura de poda duas Màos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado - Cabos de
madeira 60 cm. -com corte cruzado com
dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

04 .

Serrote De Poda curvo, com Cabo De

05

UN

Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e de

m.br

alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina
de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira
ergonômico. - Dentes com 03 arestas de corte.
05

Pazinha para jardinagem estreita metálica

10

UN

21,67

sitiodamata

10

UN

71,50

amazon.com.b

com cabo de madeira com dimensões C 28.4 X
L7X A 5.2cm.
06

Enxada temperada em todo o corpo da peça,
A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130

r

cm desta ferramenta. Cabo com acabamento
envernizado.
07

Limitador
de
Grama
com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,
material resistente e flexível, permite vários

10

^olo

72,90

americanas.CO
m.b

ormatos de canteiros, 50 metros x 11,5 cm
argura na com verde.
VALOR TOTAL:R$

a^SINATUR
ISINATURA

G039

■ VMWI^NWII

IW

I V
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PLANALTO

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

DUTRA &DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

TELEFONE:(_46_)
CNPJ:

99923-2258

32.667.673/0001-96

ENDEREÇO:_RUA PARANA1335 - CENTRO
CIDADE:PLANALTO _ ESTADO:_PARANA

OBJETO: Contratação de empresa visando-a.aquisição de equipamentos, acessórios e mudas
para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,
praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades da

administração,

através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:

LOTE 01: MUDAS

OBJETO

QUAN

UN

T.

01

Grama preta (Ophiopogon japonicus)
acondicionadas em bandejas com dimensões

PREÇO
UNIT.

50

BAN

50

BAN

40 X 25 cm, com altura das mudas entre 05 a
10 cm.

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
plantas nas cores mix..
Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm ,
plantas nas cores mix.
Mudas de flor Calêndula (Calendula
officinalís), acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar

50

BAN

30

BAN

0J40

MUNICÍPIO DE PLANALTO
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LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
QUAN

ITEM lOBJETO

T.

01

Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina

UN

PREÇO

PREÇO

UNIT.

TOTAL

05

Metálica e Cabo de Madeira, com dimensões

R$48.90

R$244,50

R$45.50

R$227,50

R$95,42

R$477.12

de comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 10,8 cm.

02

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo
Emborrachado ergométrico.

05

Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2cm.

03 Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado - Cabos de
madeira

60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

Serrote De Poda curvo, com Cabo De

Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e de

alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina
de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira

R$32,70

R$163,50

R$20.00

R$200,00

R$40,50

R$405.00

ergonômico. - Dentes com 03 arestas de corte.
05

Pazinha para jardinagem estreita metálica

10

com cabo de madeira com dimensões C 28.4 X

L7X A 5.2cm.
06

Enxada temperada em todo o corpo da peça,
A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130
cm desta ferramenta. Cabo com acabamento

envernizado.
84

Limitador

de

confeccionado

Grama
em

com

Polietileno

borda,
Reciclado,

R$160,00 R$1.600.0

material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros x 11,5 cm

largura na com verde.
Observações:

VALOR TOTAL: R$ R$3.317,62
Prazo de Entrega:

10

dias

úteis

Lü^l

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
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85750-000 PLANALTO - PARANA

Validade da Proposta: Até 14/03/2022

^32.667.673/0001-96
Data:.P...4..deF:.fi..\í.S.C.fi.l.C.Çl. de 2022.

DUTRA & DUTRA MATERIAIS DE
Prazo para resposta = 03 dias úteis.

CONSTRUÇÃO LTDA. - M£
rua PARANÁ, 1335-CENTRO

^^5750-000 - PLANALTO - PR
ASSINATURA CG 'CARIMBO
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CNPJ:76.450.526/000M6
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E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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85750-000 PLANALTO - PARANA

At>u

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

r,or/^AJ(fO fi06F^

jC\ \

TELEFONE:

cNPj:

9. A

/nooi-H (p

ENDEREÇO: jA\/ C^K
CIDADE: ^cxaJ cá7\^

Sul
ESTADO: <7.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas
para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas, grama e ervãs
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,

praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades da
administração,

através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:
LOTE 01: MUDAS

QUAN

OBJETO

ITEM

UN

UNIT.

T.
01

Grama

preta

(Ophiopogon

japonicus)

PREÇO

50

BAN

50

BAN

PREÇO
totaE

acondicionadas em bandejas com dimensões
40 X 25 cm, com altura das mudas entre 05 a
10 cm.

02

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local

03

definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
plantas nas cores mix..
Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),

50

BAN

30

BAN

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm ,

plantas nas cores mix.
04

Mudas

de

flor

Calêndula

(Calendula

officinalis), acondicionados em bandejas com
-,c
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LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
—

QUAN

ITEM (3BJETO

UN

UNIT.

T.

01

Tesoura
'

para Cerca Viva, com Lâmina

PREÇO

05

UN

05

UN

PREÇO
TOTAL

'píi

J
^

VLetálica e Cabo de Madeira, com dimensões

de comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 10,8 cm.

02

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo
Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm.

jot?,So

"a

03

Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado - Cabos de
madeira

05

UN
1

60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

Serrote De Poda curvo, com Cabo De

04

05

UN

Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e de
alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina
de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira

1

2^000

ergonômico. - Dentes com 03 arestas de corte.

•(«

Pazinha para jardinagem estreita metálica

05

10

UN
1

com cabo de madeira com dimensões C 28.4 X
L 7 X A 5.2 cm.

Enxada temperada em todo o corpo da peça
A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 13C

06

10

UN

m '/D 260

cm desta ferramenta. Cabo com acabamentc
envernizado.
84

Limitador
de
Grama
com
borda.
confeccionado em Polietileno Reciclado
material resistente e flexível, permite várioí
formatos de canteiros, 50 metros x 11,5 crr1

10

Rolo

/

largura na com verde.
Observações:

VALOR TOTAL:R$
Prazo de Entrega:

u
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Validade da Proposta: _
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Prazo para resposta = 03 dias úteis.
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PROPOSTA DE PREÇOS

—síLl—

EMPRESA:
TELEFONE:

3s: ;3'^--

o>h.<:

CNFT: l!0'V -(3.'^ 6,!S lí /ooo/- ^ ^ /
ENDEREÇO:

do

CIDADE:.

EÍ3.

ESTADO: fvC

OBJETO:Contratação de empresa visando aaquisiçãode equipamentos, acessóriosemudas para

paisagismotais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas,grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,
praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades
daadministração,

através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR.Conforme abaixo segue:

Ittem

OBJETO

QUAN

XJN

T.

01

Grama
preta
(Ophiopogonjapoiiicus)
acondicionadas em bandejas com dimensões

50

PREÇO

PREÇO

UNIT-

TOTAL

BAN

<2o(OO k.OOO^Qc

40 X 25 cm,com altura das mudas entre 05 a
10 cm.

02

50

BAN

Mudas de flor Cravina (Dianthuschinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

\'i,00

^ODOO

14,00

BüO^cO

definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
03

plantas nas cores mix..
Mudas de flor Petúnia (Petània sp),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local,

50

BAN

definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm ,

plantas nas cores mix.
04

Mudas

de

flor

Calêndula

(Calendulaofíicinalis), acondicionados em

30

BAN

^^0,00
■ . üG46
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bandejas com 15 mudas, plantas prontas paia
transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm, nas cores amarelo e
05

[aranja.
Mudas de flor de mel (Lobulariamaritima),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

30

BAN

i'5,oo

54o,oc

lS,oo

SHo,oc

definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm,
nas cores branca.
06

Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor),
acondicionados em band^as com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

50

BAN

30

BAN

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
07

Mudas de flor de lobélia (lobéliaerinus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm,na
cor azul.

08

Mudas

de

flor

boca

de

40

BAN

80

BAN

leão

(Antirrhmuminajus), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 20 cm,nas cores mix.
09

Mudas de flor Lantana (Lantanacamara),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

O^vOO Q-000,<3C

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
10

Mudas de flor vinca (Catharanthusroseus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

50

BAN

i&,<»

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
11

Mudas de flor tagetes(Tageteserecta),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

50

BAN

^oo

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
12

Mudas

de

flor

onze

60

BAN

horas(Portulacagrandiflora), acondicionados
em bandejas com 15 mudas, plantas prontas

í]L)4 /
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para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.
13

Mudas de flor salviafSalviasplendens^,
ãcondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

40

BAN

^'^vOO

Iíío.Qd

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores azul e vermelha.
14

Mudas de flor

40

BAN

40

BAN

cmeraria0acobaeainarítima),mudas deverão

estar acondicionadas em embalagem plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas
para transplantar em local definitivo,com
altura entre 15 cm a 20cm.
15

Mudas de flor verbena(Verbeiia hybrida),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

(í),Oo

definitivo,com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores mix.

16

Mudas

de

600

UN

5

lavanda(Lavanduladentata),mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas
para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm.
17

Mudas de flor falsa erica(Cupheagraci]is),
ãcondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

30

BAN

definitivo,com altura entre 15 cm a 20 cm,
nas cores mix.

18

Mudas de flor liriope(Liriopemuscari>,as

200

ÜN

mudas deverão estar acondicionadas em saco
o<?

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 25 cm a 30cm.
19

Mudas de flor gerânios
pendentes(Pelargoniumpeltatum)/
acondicionados em saco plástico ou em vasos
plásticos de 725ml,plantas prontas para
transplantar em local definitivo,com altura

250

UN

í ,oD

o?-OOo CX

lOvOO

5-000 cc

entre 25 cm a 30 cm,nas cores mix.
20

Mudas de flor

clorofíto(Chlorophytumcomosuiii),as mudas
deverão estar acondicionadas em saco

300

UN

plástico, sistema radicular bem

Pm48
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desenvolvido.com altura entre 25 cm a 30 cm.

Mudas de flor ixora(Ixoracoccinea),as

21

350

UN

Jo. oo

mudas deverão estar acondidonadas em saco

plástico,sistema radicular bem

3.

desenvolvido.com altura entre 20 cm a 25 cm.
22

Mudas
de
flor
Begôninha
(Begoniasemperflorens) acondidonados em
bandqas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura

40

BAN

i1,.oO

entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.
23

Mudas de flor Kalanchoe

400

UN

90

UN

(Kalanchoeblossfeldiana)acondidonados em
iDandejas com 15 mudas,plantas prontas para
transplantar em local definitivo,com altura

,

entre 15 cm a 20 cm,nas cores mix.
24

Mudas de flor

azaleia(Rhododendronsimsii),as mudas

c2o,00

deverão estar acondidonadas em saco

plástico,sistema radicular bem desenvolvido
com altura entre 25 a 30 cm.

25

Mudas de flor perpetua(Gomphrena
globosa)acondidonados em bandqas com 15
mudas,plantas prontas para transplantar em

30

BAN

]5.oO

local definitivo,com altura entre 15 cm a 20
cm,nas cores mix.
26

Mudas de flor margarida
(Leucanthemumvulgare)acondidonados em
bandejas com 15 mudas,plantas prontas para
transplantar em local definitivo,com altura

30

BAN

—

entre 15 cm a 20cm.
27

Mudas de flor mini margaridas
(Bellisannua)acondidonados em band^as
com 15 mudas,plantas prontas para
transplantar em local definitivo,com altura

50

BAN

—•

entre 15 cm a 20 cm,nas cores mix.
28

Mudas

de

flor

euforbiVbipbop(Euphorbiagraininea),

80

UN

30

BAN

as

mudas deverão estar acondidonadas em saco

plástico,

sistema

radicular

bem

desenvolvido.com altura acima de 30 cm.
29

Mudas de flor mini zinia (Zinniasp)
acondidonados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

5^,aO

l0^o,cc>
r>

-/q
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definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,
nas cores mix.
30

Mudas
de
flor
agapanthus
(Agapanthusafricanus) as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema

radicular

bem

50

"ffiW

(oQo^

desenvolvido.com

altura acima de 25 cm em cores mix.
31

Mudas de Orquídea Bambu
(Arundinagraminifolia)as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas

30

UN

4o,oo l.aoo,'CS)

com raízes enoveladas não serão

32

aceitas),altura mínima de 01 metrode altura
Mudas de Podocarpos(Podocarpus),as

100

Lnsr

mudas deverão estar acondicionadas em saco

3s,oo 3.Soo«E>

plástico,sistema radicular bem desenvolvido
com altura minima l,5m.
33

Mudas de Espirradeura (Neriuinoleander)

80

UN

asmudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), boa sanidade (deficiência

9-'^oo,<cC

de macro e micronutrientes serão avaliados

através de observação das folhas das mudas
com altura mínima 2 metros de altura em

34

cores mix).
Mudas de arvoreta Jasmim manga
(Plumeria rubra) asmudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro

80

UN

4-^00;.QO

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
35

mínima 50 cm de altura em cores mix).
Mudas de arvore Cerejeira japonesa

150

UN

(Prunusserrulata) asmudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro

^.'oooA^

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

ik.SO
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36

mínima
Mudas

85750-000 PLANALTO - PARANA

metros de altura,em cores inix).
de Buganvile (Bougainvillea)

60

UN

asmudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), boa sanidade (deficiência

ao

de macro e micronutrientes serão avaliados

^través de observação das folhas das mudas).
Para desenvolver ela de maneira arbustiva

com as podas em dia, de maneira que crie
uma copa bem desenvolvida com cautele de
diâmetro mínimo de caule 04 cm e altura
mínima de 01 metro em cores mix.
37

Mudas de Buganvile (BougainviUeasp)

30

tJN

asmudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), boa sanidade (deficiência

\.%oofo

de macro e micronutrientes serão avaliados

através de observação das folhas das mudas,

para ser cultivadas como trepadeira (indução)
com altura mínima de 01 metro nas cores

mix).
38

Mudas

de

flor

Russelia

60

UN

(Russeliaequisetiformis) asmudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com

oa

altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores
amarela e vermelha.
49

Mudas Gardêiiia(Gardemajasinmoides)

60

UN

asmudas deverão estar acondicionadas em

4SsOO

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas),com altura mínima de 50
cm a 70 cm.
50

Muda de arvore Neve da montanha ^ou

50

UN

20

UN

cabeleira de velho(Euphorbialeucocephala)
asmudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico,sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas),com altura mínima de 01
metro a 1,20 metros.
51

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa),as mudas

üüSl
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deverão estar acondidonadas em embalagem
plástica^ sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas),com no mínimo de03 hastes e altura

(pO

\ -SooiíS;

mínima de 60 cm de altura.
52

Mudas de Zamioculca(
ZamioculcasZamifloia),as mudas deverão

20

UN

l-'âoo^cc

estar acondidonadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),com
no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60

cm de altura.
53

Mudas de Leia-Rubra -( Leea rubra ), as

15

UN

mudas deverão estar acondidonadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura minina de 50
cm de altura com copada formada.
54

Mudas de Pacova (Philodendronmartianum
Filodendro),as
mudas
deverão
estai

,oo

15

UN

(k)\CO ^oo,ec

acondidonadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),com
altura minina de 40 cm de altura.
55

Mudas de arbusto irisine (Iresineherbstii
'Camaval')acondidonados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar

50

BAN

5^,CO

i JÍSo^oC

em local definitivo, com altura entre 15 cm a
20 cm.
56

Mudas

de

Bambu

Mossô

10

UN

(FhyUostachyspubescens), as mudas deverão
estar acondidonadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
seguindo os critério de amadurecimento dos

JOO.GO

bambus em vaso, altura mínima de 1,5 metro
de altura bem folhado.
57

MudasFata

de

(Beaucamearecurvata),as

elefante

mudas

10

UN

deverão

'íOxOO

estar acondidonadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 60 cm de altura.
58

Mudas

de

palmeira

Camadorea-

15

UN

koo.oc»
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elegaiiie(Chaiiiaedoreaelegaiis), as mudas
deverão estar acondicionadas em embalagem
plástica,
sistema
radicular
bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), altura mínima de 50 cm

^QO^OO

Co,

de altura.
60

Mudasde

arvore

Murta

de

cheirol,5m

80

UN

(Myrtus), as mudas deverão estai
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro

6o ^QO

^.cco(è^

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
61

Mudasde árvore Chuva de ourol^m (Cassia

excelsa),

as

mudas

deverão

80

UN

esta^

4o

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro

oo

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
62

Mudas de Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis),

60

UN

jas mudas deverão estar acondicionadas em
©o

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com rciízes enoveladas
não serão aceitas),altura mínima de 80 cm de
altura
63

Mudas

de

Palmeira

família

ou

areca

50

UN

(Djrpsislutescens), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),com

So^cxo p Jí>ooc

no mínimo de 05 haste e altura mínima de 6(
cm de altura.
64

Mudas

de

Estrelitcia

ou

Ave

do

80

UN

Faraíso(Strelitziaregmae) as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 50 cm de altura.

0053
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65

4udas

de

Palmeira

rabo

de

raposa

15

UN

^OO^cO

Wodyetíabifurcata) as mudas deverão estai
acondidonadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),

3 OoO^OC

altura mínima de 1,50 metro de altura
66

Mudas de Maçajulíeta (Malus X domestica^
enxertadafatores de qualidade de mudas:

80

UN

sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
prindpal sem defeitos; parte aérea bem

ã

formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças, apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento,

apresentando diâmetro de colo mínimo de 4
cm; altura mínima da primeira bifurcação dé
1,50 m.
67

Mudas

de

Goiaba

(Psidiumguajava)enxertadas

tailandesa

fatores

60

UN

de

qualidade de mudas: sistema radicular bem

^0^oo

desenvolvido(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea
bem
formada; ramos
laterais
uniformemente distribuídos; folhas com
coloração e formação normais; isenção de

doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 4 cm; altura
68

mínima da primeira bifurcação de 1,50 m.
Mudas de Laranja Valência (Citrussinensis L
Osb)enxertada fatores de qualidade de

100

UN

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem

18.

Ü

formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.
69

Mudas

de

Ponkan(Citrusspp)enxertada

Tangerina

fatores

de

80

UN

1'S.oo
54
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qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea
bem
formada; ramos
laterais
uniformemente distribuídos; folhas com

coloração e formação normais; isenção de

doenças. Apresentandofloração ou com frutos
em desenvolvimento. Apresentando diâmetro
de colo mínimo de 03 cm; altura mínima da

primeira bifurcação de 1,20 m.
70

Mudas

de

Mexerica

do

Rio(Citrus

100

ÜN

deliciosa)enxertadas fatores de qualidade de

15.V oo

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

\.í>0Ofc>

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formaçãc

normais; isenção de doenças. Apresentando
Qoração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.
71

Mudas

de

Limaotaiti

(Citrus

90

UN

latifolia)enxertadas, fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

o.<Z

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
íormada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.
72

Mudas

de

Acerola(Malpighiaemarginata)enxertada,
fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bem formada; ramos

80

UN

3-^

oo

laterais uniformemente distribuídos; folhas
com coloração e formação normais;isenção de

doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
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diâmetro de colo míiümo de 3 cm; altura
73

mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
Mudas de Fera (Pyrus)enxertada fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

70

UN

OQ?

aérea
bem
formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com

coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 3 cm; altura

mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
74

Mudas

de

erva

condimentar

salsa

50

BAN

l-hí,GC

(Fetroselinumcrispum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas peira
transplantar em local, definitivo com altura
entrelO cm a 15 cm.
75

Mudas

de

erva

condimentar

cebolinha

50

BAN

(Alliumfistulosum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura

I•

entrelO cm a 15 cm.
76

Mudas

de

erva

condimentarsalvia

300

UN

(Salviaofficinalis),fatores de qualidade de

ò ,00

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

k oo,ct;)

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10cma20cm.
77

Mudas deerva condimentar manjericão
(Ocimumbasilicum L.), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

300

UN

^Aooço

bem

desenvolvido(saindo fádl da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20cm.
78

Mudas

de

erva

(Rosmarinusoffícinalis

condimentaralecrim

L.),

fatores

de

qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar

300

UN

2 hoopo
üubb
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em local definitivo com altura entrelO cm a 20
cm.

79

Mudas
deerva condimentar orégano
(Origanumvulgare L), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

300

UN

?,oO

bem

desenvolvido(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar

2 ■H.OO,(QO

em local definitivo com altura entrelO cm a 2C
cm.

80

Mudas

deerva

condimentar

tomilho

300

UN

(Thymusvulgaris), fatores de qualidade de

^.•'^DOCC )

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entrelO cm a 20 cm.
81

Mudas
deerva
condimentarManjerona
(Origanummajorana), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

300

UN

00

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entrelO cm a 20
cm.

82

Mudas
deerva
medicinal
poejo
(Menthapulegium), fatores de qualidade de

300

UN

OCCO

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entrelO cm a 20 cm.
83

Mudas

deerva

(Menthaspicata),fatores

medidinalhortelã

de

qualidade

200

UN

de

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local

00

definitivo com altura entrelO cm a 20 cm.

ri

r' T

uu5 /
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PREÇO
01

Tesoura

para

Cerca

Viva, comLâmina

05

UN

05

UN

05

UN

Metálica e Cabo de Madeira, com dimensões

de comjjrimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 103cm.
02

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo

Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2cm.

03

Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado - Cabos de
madeira

60 cm. -com corte cruzadocom

dimensões C 83XL 23 X A 3.3 cm.

04

Serrote De Poda curvo, com Cabo De
Madeira,Lâmina em aço carbono flexível e de

05

UN

10

UN

10

UN

alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina
de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira
ergonômico.- Dentes com 03 arestas de corte.
05

Pazínha para jardinagemestreita metálica
com cabo de madeira com dimensões C 28.4
XL7X A 5.2cm.

06

Enxada temperada em todo o corpo da peça,
A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130
cm desta ferrammta. Cabo com acabamento
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envemizado.

84

Limitador
de
Grama
com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,

10

Rolo
v>

material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros xll,5 cm

largura na com verde.
Observações:

-^VALOR TOTAL:R$_
Prazo de Entrega:

3?^ ,CQ
1

Validade da Proposta:

Data:.^;âde

Q.ê.

^07.134.652/0001-68^
FLORICULTURA

de 202Z

7ANÕESLTDA.-ME
Av. União da Vttóiia 8^9

Prazo para resposta ~ 03 dias úteis.

Bairro VHa Nova - CEP SSoOH-OIO
Francisco Beltrão - Paraíba

I

Fones.(46)3523-0745|99928-8988

ASSINATURA COM CARIMBO

" rn

U UüS

.
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PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:_
TELEFONE:

CNPJ: ^3^
im

:^

CIDADE:

ESTADO

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas

para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,

praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades da
administração,

através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR.Conforme abaixo segue:
Eli
lí- •

-V
.

-

■

.-.•-r f-- ■ -

LOTE 01: MUDAS

OBJETO

01 Grama

>;

'•

preta (Ophiopogon

QUAN

japonicus)

acondicionadas em bandejas com dimensões
40 X 25 cm, com altura das mudas entre 05 a

50

UN

PREÇO

PREÇO

UNIT.

TOTAL

BAN ZZ.ce>

10 cm.

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,

m(X\0

plantas prontas para transplantar em locai
definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
plantas nas cores mix..
3 Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

zs<oo

plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm ,
plantas nas cores mix.

Mudas

de

flor

Calêndula (Calendula

fgff/bgggjjg)" acondicionados em bandejas com
0RUW0D0K3UAÇU-PR

BAN

i^ac\G
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15 mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm a

15 cm,nas cores amarelo e laranja.
Mudas de flor de mel (Lobularia marítima),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm,
nas cores branca.

Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor),

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

Iplantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus),

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm, na

cor azul.
Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum

majus), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 10 cm a 20
cm,nas cores mix.

^
Mudas de flor Lantana (tantana camara),

80

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
Mudas de flor vinca (Catharanthus roseus),

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

20^o0

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

Mudas de flor tagetes (Tagetes erecta),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

Mudas dê flor onze horas (Fortulaca

grandiflora), acondicionados em bandejas
prontas

28,cO i6bo,c

para

teSS^^ar em local definitivo, com altura

or.Gi

S
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entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.

Mudas de flor salvia (Salvia splendens),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

BAN

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores azul e vermelha.

Mudas de flor cineraria (Jacobaea
marítima), mudas deverão estar

BAN

acondicionadas em embalagem plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas

para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm.

Mudas de flor verbena (Verbena hybrida),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

i J -PAíD

[plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores mix.
Mudas de lavanda (Lavandula dentata),
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm.
Mudas de flor falsa erica (Cuphea gracilis),

BAN

acondicionados em bandejas com 15 mudas, I

moioo

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm,
nas cores mix.

Mudas de flor liriope (Liriope muscari),as

51 CO

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 25 cm a 30 cm.
Mudas de flor gerânios pendentes

jjooqoü

S%.oo

(Pelargonium peltatum),acondicionados em
saco plástico ou em vasos plásticos de 725ml,

2>ooC)cc

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 25 cm a 30 cm,
nas cores niix.

(o íCO

Mudas de flor clorofito (Chlorophytum
comosum),as mudas deverão estar

i-fcoOiCD

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura entre
25 cm a 30 cm.
,

eflorixora (Ixora coccinea), as

ggeOMOO CRUZEtR0D0K3UWJ-P^

350 lUN

I J i V C?(5
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mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem
desenvolvido.com altura entre 20 cm a 25 cm.

Mudas de flor Begôninha - (Begonia
semperflorens) acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.

Mudas de flor Kalcmchoe (Kalanchoe

%.oo

blossfeldiana) acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em locai definitivo, com altura

3.2jüOiOC)

entre 15 cm a 20 cm,nas cores mix.

Mudas de flor azaleia (Rhododendron

simsii), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema

iJtaoo

radicular bem desenvolvido com altura entre
25 a 30 cm.

Mudas de flor perpetua(Gomphrena

globosa)acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em

t)HO,CO

local definitivo,com altura entre 15 cm a 20
cm,nas cores mix.

Mudas de flor margarida(Leucanthemum

vulgare) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo,com altura entre 15 cm a 20
cm .
Mudas de flor mini margaridas (Bellis

feHO.OO
I

annua)acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo,com altura entre 15 cm a 20
cm ,nas cores mix.
Mudas de flor euforbiVbiphop (Euphorbia

graminea),

as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema

00(00

(o.OO
^e^ico

radicular bem desenvolvido.com altura acima

de 30 cm.
Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp)

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local

960,o(

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,
?4©mix.
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Mudas de flor agapanthus (Agapanthus
africanus)

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura acima
de 25 cm em cores mix.

Mudas de Orquídea Bambu(Arundina
graminifolia) as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 01 metro de altura

Mudas de Fodocarpos(Podocarpus), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico,sistema radicular bem desenvolvido
com altura minima l,5m.

Mudas de Espirradeira(Nerium oleander) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 2 metros de altura em cores mix).
Mudas

de

arvoreta

Jasmim

manga

(Plumeria rubra) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 50 cm de altura em cores mix).
Mudas de arvore Cerejeira japonesa (Prunus
serrulata) as
mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 1,5 metros de altura, em cores mix).

Mudas de Buganvile (Bougainviilea) as

l'KÍ&S8&l3Í^erão estar acondicionadas em saco
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plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão

aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas). Para
desenvolver ela de maneira arbustiva com as

podas em dia, de maneira que crie uma copa
bem desenvolvida com cautele de diâmetro
mínimo de caule 04 cm e altura mínima de 01
metro em cores mix.

37

Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp) as

30

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas, para ser

cultivadas como trepadeira (indução) com
altura naínima de 01 metro nas cores mix).
38

Mudas

de

flor

Russelia

(Russelia

60

UN

-

equisetiformis) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores

amarela e vermelha.

49 Mudas Gardênia(Gardênia jasminoides) as

60 UN

^

50 UN

^■

20

^

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas),com altura mínima de 50 cm a 70 cm.

50 Muda de arvore Neve da montanha ^ou
cabeleira de velho(Euphorbia leucocephala)
as mudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas),com altura mínima de 01
metro a 1,20 metros.

51

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa),as

UN

mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistenra radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas

nãose^ ^itas),com no mínimo de 03

V

ROO PR473 -610CEHTRO
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Mudas de Zamioculca(Zamioculcas
Zamifloia),as mudas deverão estar

20

UN

15

UN

15

UN

50

BAN

10

UN

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas riao serão aceitas), com
no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60
cm de altura.

Mudas de Leia-Rubra - ( Leea rubra ), as
mudas deverão estar acondicionadas em

Ó5i«3

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura minina de 50

cm de altura com copada formada.
Mudas de Pacova (Philodendron martianum
Filodendro),

as

mudas

deverão

estar

52.íO

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura minina de 40 cm de altura.

Mudas de arbusto irisine (Iresine herbstii
'Carnaval') acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar

ii5'0ô

em local definitivo, com altura entre 15 cm a
20 cm.

Mudas de Bambu Mossô (Phyllostachys
pubescens), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),

seguindo os critério de amadurecimento dos
bambus em vaso, altura mínima de 1,5 metro
de altura bem folhado.

Mudas

Pata

de

elefante

(Beaucarnea

$5-0O

10

recurvata), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas

1

com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 60 cm de altura.

Mudas de palmeira Camadorea-elegante
(Chamaedorea elegans), as mudas deverão

15

UN

estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
de 50 cm de altura.
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(Myrtus),

mudas

80

UN

80

UN

deverão

t\2icx>

radicular bem desenvolvido (mudas co
sanidade

(deficiência

de

macro

micronuírientes serão avaliados

observação das folhas das mudas).

(Cassia excelsa), as mudas deverão est.

sanidade

(deficiência

de

macro

micronutrientes serão avaliados atravé:

observação das folhas das mudas).
.

60

L

ZQ.cd

1

\
>

l

de altura
5

lutescens).

mudas

deverão

50

UN

ç^^co

r
/

5
1
\J

cm de altura.
Mudas

0

Estreiítcia

de

80

UN

15

UN

0

1/
s

h
altura mínima de 50 cm de altura.
Mudas

Palmeira

rabo

a
j

s

de 1,50 metro de altura
VWS riw*» »'
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Mudas de Maça Julíeta (Malus X domestica^

enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças, apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento,

apresentando diâmetro de colo mínimo de 4
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,50 m.

Mudas de Goiaba tailandesa (Psidium
guajava) enxertadas fatores de qualidade de

(-(Si CO

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 4
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,50 m.
Mudas de Laranja Valência (Citrus sinensis

L Osb) enxertada fatores de qualidade de

l3<oo

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
aiz principal sem defeitos; parte aérea bem
ormada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1.2

Mudas de Tangerina Ponkan (Citrus spp)
enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

á%ão de doenças. Apresentando
—

I

I kt#
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floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03

cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

70

Mudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa)
enxertadas fatores de qualidade de mudas;
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

71

Mudas

de

Limão

taiti

(Citrus

*

90

UN

latifoÍia)enxertadas, fatores de qualidade de

^

mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.
72 Mudas de Acerola (Malpighia emarginata)
enxertada, fatores de qualidade de mudas:

80

UN
^

sistema radicular bem desenvolvido (saindo

^

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de

1,20 m.
73 Mudas de Fera (Fyrus) enxertada fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem

70

UN

^
ffÇ

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
43 706.809/0001-4(5
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aérea

bem

formada;

ramos

laterais

uniformemente distribuídos; folhas com
coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com

frutos em desenvolvimento. Apresentando:
diâmetro de colo mínimo de 3 cm; altura:
mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
Mudas

de

erva

condimentar

salsa

BAN

(Petroselinum crispum), acondicionados em

3-3ootco

bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura
entre 10 cm a 15 cm.

Mudas

de

erva

condimentar

cebolinha

(AIlium fistulosum), acondicionados em

BAN

39<co

bandejas com 15 mudas, plantas prontas para

4<=|üO|OD

transplantar em local, definitivo com altura
entre 10 cm a 15 cm.

Mudas de erva condimentar salvia (Salvia
officinalis), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens ,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas de erva condimentar manjericão
(Ocimum basilicum L.), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

gpp
;iMOOiCO

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens , plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20cm.

Mudas

de

erva

condimentar

alecrim

(Rosmarinus officinalis L.), fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

SiOO

»2^oo,oo

aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local defirütivo com altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas

de

erva

condimentar

orégano

(Origanum vulgare L), fatores de qualidade
de

mudas;

sistema

radicular

bem

â-^00,OO

\^o(saindo fácil da embalagem sem
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destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas

de

erva

condimentar

tomilho

gyOO

(Thymus vulgaris), fatores de qualidade de
mudas; sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);,
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas de erva condimentar Manjerona
(Origanum majorana), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas de erva medicinal poejo (Mentha
pulegium), fatores de qualidade de mudas;
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens,

S^oo

plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas de erva medicinal hortelã (Mentha

S<co

spicata), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

LOTE 02: EQÜIPÂÍ
ITEM OBJETO
01

QUAN

UN

PREÇO

.PREÇO

Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina
Metálica e Cabo de Madeira, com dimensões

de comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 10,8 cm.

4k 7nfi BOQ/Q001-4tí
VG PILATT!
ROO PR 473 -610 CENTRO

8659M00 CRUZEiRODO IGUAÇU-PR

OuTl

MUNICÍPÍO DE PLANALTO
76-460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maií: planalto@p!analto.pr.gov.br

"
Kl*A&AiVn
aggê™

Francisco de Assis, 1583
85760-000
PLANALTO - PARANA

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo
Emborrachado ergométrico.

05

UN

Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2cm.

03 Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado
madeira

- Cabos de

60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

04

Serrote De Poda curvo^ com Cabo De
Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e de

alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina
de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira
ergonômico. - Dentes com 03 arestas de corte.

Pazinha para jardinagem estreita metálica
com cabo de madeira com dimensões C 28.4 X
L7X A 5.2cm.

06

Enxada temperada em todo o corpo da peça,
A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130
cm desta ferramenta. Cabo com acabamento

envernizado.

84

Limitador de Grama com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,
material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros xll,5 cm

5'CGD,CD

largura na com verde.

^ Observações:
VALOR TOTAL:R$

Prazo de Entrega:

3A0,

Oi

Validade da Proposta; ÒC) p 1
Data:£^..de

de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.
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MUNICÍPIO OE

PLANALTO

PROPOSTA DE PREÇOS

IiMPRESA:IMFÉRIO DAS FLORES LTDA.
TELEFONE:(46)991369913
CNPJ:42.926.318/0001-48
ENDEREÇO: LINHA POCINHO
CIDADE: MARMELEIRO ESTADO:PARANÁ

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos^ acessórios e mudas
para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,
praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades da

administração,

■ através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:

r

LOTE 01: MUDAS
OBJETO

ITEM

QUAN

""""""
UN

T.
01

Grama

preta

(Ophiopogon

japonicus)

50

'

UNIT.

XOTAI

BAN

acondicionadas em bandejas com dimensões
40 X 25 cm, com altura das mudas entre 05 a
10 cm.

BAN 16,00

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar cm local
definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
plantas nas cores mix..
Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),

BAN

16,00

800,00

800,00

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura enbe 10 cm a 20 cm ,
plantas nas cores mix.
Mudas de flor Calêndula (Calendula

BAN

540,00

officinaiis), acondicionados em bandejas com

o

(;Ü / O
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15 mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm a

15 cm,nas cores amarelo e laranja.
480,00

Mudas de flor de mel (Lobularia marítima),

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm,

nas cores branca.
Mudas de flor Viola Fl (viola tricolor),

800,00

BAN

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm, na

cor azul.

IbÃN 16,00
Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum

majus), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 10 cm a 20
cm ,nas cores mix.

WaN 16,00
Mudas de flor Lantana (Lantana camara),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,

nas cores mix.
Mudas de flor vinca fCatharanthus roseus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

BAN

16,00

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,

nas cores mix.

Mudas de flor tagetes (Tagetes erecta),

feÃN 16,00

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,

nas cores mix.
Mudas

de flor

onze

horas (Porhilaca

BAN

16,00

grandiflora), acondicionados em bandejas
com

15

mudas, plantas

prontas

para

transplantar em local definitivo, com altura

CÜ74
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entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.

Mudas de flor salvia (Salvia splendensj,
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

640,00

definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores azul e vermelha.

Mudas de flor cineraria Qacobaea
marítima), mudas deverão estar

BAN

acondicionadas em embalagem plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas
para transplantar em local definitivo,com
altura entre 15 cm a 20 cm .

Mudas de flor verbena (Verbena hybrida),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

BAN

18,00

720,00

definitivo,com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores mix.

3000,00

Mudas de lavanda (Lavandula dentata),
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido

prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm .
Mudas de flor falsa erica (Cuphea gracilis),

BAN

16,00

480,00

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm,

nas cores mix.
Mudas de flor liriope (liriope muscari), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 25 cm a 30 cm.
Mudas de flor gerânios pendentes

2000,00

(Pelargonium peltatum), acondicionados em
saco plástico ou em vasos plásticos de 725inl,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 25 cm a 30 cm ,

nas cores mix.
Mudas de flor clorofito (Chlorophytum
comosum),as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico,sistema
radicular bem desenvolvido.com altura entre

25 cm a 30 cm.
Mudas de flor ixora (Ixora coccinea), as

^Ü75
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mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem
desenvolvido.com altura entre 20 cm a 25 cm.

Mudas de flor Begôninha - (Begonia
semperflorens) acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura

40

BAN

16/OC

400

UN

5,00

90

UN

entre 10 cm a 15 cm,nas cores míx.

Mudas de flor Kalanchoe(Kalanchoe

blossfeldiana) acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo,com altura
entre 15 cm a 20 çm,nas cores mix.

Mudas de flor azaleia (Rhododendron
simsii), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido com altura entre
25 a 30 cm.

Mudas de flor perpetua(Gomphrena
globosa)acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em

BAN

local definitivo,com altura entre 15 cm a 20
cm,nas cores mix.

Mudas de flor margarida (Leucanthemum
vulgare) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
cm.

Mudas de flor mini margaridas (Bellis
annua) acondicionados em bandejas com 15

mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura enti-e 15 cm a 20

cm,nas cores mix.
Mudas de flor euforbi^iphop (Euphorbia
graminea),
as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura acima

de 30 cm.
Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp)

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,
nas cores mix.
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Mudas de flor agapanthus (Agapanthus
africanos) as
mudas
deverão
estar
acondicionadas em saco plástico, sistema

BAN

radicular bem desenvolvido.com altura acima
de 25 cm em cores mix.

Mudas de Orquídea Bambu (Arundina
graminifolia) as mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 01 metro de altura

Mudas de Podocarpos(Podocarpus),as
mudas deverão estar acondicionadas cm saco

plástico,sistema radicular bem desenvolvido
com altura minima l,5m.

Mudas de Espirradeira (Nerium oleander) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 2 metros de altura em cores mix).
Mudas de arvoreta Jasmim
manga

(Plumeria rubra) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 50 cm de altura em cores mix).
Mudas de árvore Cerejeira japonesa (Prunus
serrulata) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de,

observação das folhas das mudas com altura
mínima 1,5 metros de altura, em cores mix).
Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

■n '"i *7 7»
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plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas). Para
desenvolver ela de maneira arbustiva com as

podas em dia, de maneka que crie uma copa
bem desenvolvida com cautele de diâmetro
mínimo de caule 04 cm e altura mínima de 01
metro em cores mix.

Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp) as

30

VN

60

lUN

50

UN

~

mudas deverão estar acondicionadas em saco
plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas, para ser
cultivadas como trepadeira (indução) com
altura mínima de 01 metro nas cores mix).
Mudas

de

flor

Russelia

(Russelia

equisefiformis) as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores
amarela e vermelha.

Mudas Gardênia(Gardênia jasminoides) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco
plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), com altura mínima de 50 cm a 70 cm.

Muda de arvore Neve da montanha ^ou
cabeleira de velho(Euphorbia leucocephala)
as mudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura mínima de 01
metro a 1,20 metros.

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa), as
mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com no mínimo de 03
hastes c altura mínima de 60 cm de altura.
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Mudas de Zamioculca(Zamioculcas
Zamifloia), as mudas deverão estar

20

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas r\ão serão aceitas),com
no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60
cm de altura.

Mudas de Leía-Rubra - ( Leea rubra ), as
mudas deverão

estar

acondicionadas em,

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura minina de 50

cm de altura com copada formada.
Mudas de Pacova (Philodendron martianum
Filodendro), as mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem

plástica,

sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura minina de 40 cm de altura.

Mudas de Bambu Mossô (Phyllostachys
pubescens), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),

seguindo os critério de amadurecimento dos
bambus em vaso, altura mínima de 1,5 metro

de altura bem folhado.
Mudas Pata de elefante (Beaucarneá
recurvata), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 60 cm de altura.

Mudas de palmeira Camadorea-elegante
(Chamaedorea elegans), as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 50 cm de altura.

UN
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60 Mudas de arvore Murta de cheiro l,5m 80 |UN
(Myrtus),

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicuJar bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência

de

macro

e

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
61

Mudas de" árvore Chuva de ouro l,5m
(Cassia excelsa), as mudas deverão estar

80

UN

60

ÜISÍ

50

UN

80

UN

15

UN

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
62 Mudas de Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis),
as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), altura mínima de 80 cm
de altura

63

Mudas de Palmeira família ou areca (Dypsis
iutescens),

as

mudas

deverão

acondicionadas em embalagem

estar

plástica,

sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60

cm de altura.
64

Mudas

de

Estrelítcia

ou

Ave

do

Paraíso(StreIitzia reginae) as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvoIvidos(mudas

com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 50 cm de altura.

65

Mudas

de

Palmeira

rabo

de

raposa

(Wodyetia bifurcata) as mudas deverão estar

acondicionadas em

embalagem

plástica,

sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 1,50 metro de altura
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Mudas de Maça Julieta (Malus X domestica^
cnxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radkular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; rcunos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças, apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento,
apresentando diâmetro de colo mínimo de 4
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1^50 m.

Mudas de Laranja Valência (Citrus sinensis
L Osb) enxertada fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.
Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Tangerina Ponkan (Citrus spp)'
enxertada fatores de qualidade de mudas:;
sistema radicular bem desenvolvido (saindo,
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando:

^
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floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa)

enxertadas fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uiiiformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

jApresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura míiüma da primeira bifurcação de
90

UN

Mudas de Acerola (Malpighia emarginata)
enxertada, fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação;

normais; isenção de doenças. Apresentando:
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Pera (Pytus) enxertada fatores de

qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

^082
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aérea
bem
formada; ramos
laterais
uniformemente distribuídos; folhas com
coloração e formação normais; isenção de
MUNICÍPIO DE

PIANALTQ

doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmeti:o de colo mínimo de 3 cm; altura
mínima da primeira bifurcação de 1^20 m.
Mudas

de

erva

condimentar

salsa

50

(Fetroselinum crlspum), acondicionados em

bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura
entre 10 cm a 15 cm.

Mudas

de

erva

condimentar

ceboiinha

50

(Allium fistulosum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local, definitivo com altura
entre 10 cm a 15 cm.

Mudas de erva condimentar salvia (Salvia

officinalis), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal s^m defeitos; parte aérea bens ,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas

de

(Rosmarinus

erva

condimentar

officinalis

alecrim

L.), fatores

de

qualidade de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas

de

erva

condimentar

orégano

(Origanum vulgare L), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem

300

BAN

n
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destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a

20 cm.
Mudas

de

erva

condimentar

tomilho

(Thymus vulgaris), fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas de erva condimentar Manjerona
(Origanum majorana), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a

20 cm.
Mudas de erva medicinal poejo (Mentha
pulegium), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

Mudas de erva medicinal hortelã (Mentha

spicata), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz^

principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.
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LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ITEM lOBJETO

PREÇO
TOTAL

01

Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina
Metálica e Cabo de Madeira, com dimensões

de comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 10,8 cm.

02

Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo
Emborrachado ergométríco.

05

Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2cm.

Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especieil temperado - Cabos de
madeira

05

60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

Serrote De Poda curvo, com Cabo De
Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e de

alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina
de 13" / , 330 mm. - Cabo de madeira
ergonômico.- Dentes com 03 arestas de corte.

Pazinha para jardinagem estreita metálica
com cabo de madeira com dimensões C 28.4 X
L7X A 5.2cm.

06

Enxada temperada em todo o corpo da peça,
A iâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130
cm desta ferramenta. Cabo com acabamento
envernizado.

84

Limitador
de
Grama
com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,

material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros x 11,5 cm

largura na com verde.
Observações:
VALOR TOTAL: R$ 19.740^)0

Prazo de Entrega: 25 á 30 dias
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Validade da Proposta:12 meses
Data: 24 de Fevereiro de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

'42.926.318/0001-48'
império das flores ltda
StTLlNHAPOCINHOS/N

ZONA RURAL CEP:85615-000
MARMELEIRO - PR

j

MUNICÍPIO
DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/000VI6
Fone;(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
MUNICÍPtO DE

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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PLANALTO

85750-000 PLANALTO - PARANA
OPOSTA DE PREÇOS

.renito vogt-me.

EMPRESA:

TELEFONE:(46_)_9933-8710

CNPJ:
_08884723/0001-02
ENDEREÇO:bairro industrial, rua 4, n n'
CIDADE:

ESTADO:

planalto.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas
para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores, frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagem, para revitalização de áreas verdes,

praças, escolas do município e espaços públicos a fim de atender às necessidades da
administração,

através

das

ações

realizadas

pelas

Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:
LOTE 01: MUDAS

OBJETO

ITEM

QUANI UN I PREÇO
X.

01 Grama

preta (Ophiopogon japonicus)

50

UNIT.
BAN 20,00

acondicionadas em bandejas com dimensões
40 X 25 cm, com altura das mudas entre 05 a
10 cm.

BAN 25,00

1.250,00

02

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 25 cm,
plantas nas cores mix..

~Õ3 Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

BAN

25,00

1.500,00

plantas prontas para transplantar em local,
definitivo rom altura entre 10 cm a 20 cm ,
plantas nas cores mix.

Mudas de flor Calêndula (Calendula

IbAN 125,00

750,00
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officinalis), acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm a
15 cm, nas cores amarelo e laranja.

Mudas de flor de mel (Lobularia marítima),

30

BAN 25,0(

50

BAN 25,0

30

BAN 25,0

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm,
nas cores branca.

Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

"Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 05 cm a 10 cm, na
cor azul.

Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum

majus), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 10 cm a 20
cm , nas cores mix.
Mudas de flor Lantana (Lantana camara),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
Mudas de flor vinca (Catharanthus roseus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.

Mudas de flor tagetes (Tagetes erecta),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a Ia cm ,
nas cores mix.
Mudas de flor onze horas (Portulaca

grandiflora), acondicionados em bandejas
com

15

mudas, plantas

prontas

para

;ü88
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transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm ,nas cores mix.

Mudas de flor salvia (Salvia splendens),

40

BAN 25,0(

40

BAN 25,01

40

BAN 25,0

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,
nas cores azul e vermelha.

Mudas de flor cineraria (Jacobaea
marítima), mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas

para transplantar em local definitivo, com
altura entre 15 cm a 20 cm .

Mudas de flor verbena (Verbena hybrida),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm,

nas cores mix.

Mudas de lavanda (Lavandula dentata), 600 UN

25,0

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm .

Mudas de flor falsa erica (Cuphea gracilis),

30

BAN 25,C

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,
nas cores mix.

Mudas de flor liriope (Liriope muscari), as

200 UN

4,0(

250 UN

10,1

300 UN

5,0

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
prontas para ti-ansplantar em local definitivo,
com altura entre 25 cm a 30 cm.

Mudas de flor gerânios pendentes
(Pelargonium peltatum), acondicionados em
saco plástico ou em vasos plásticos de 725ml,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 25 cm a 30 cm,
nas cores mix.

~~Mudasdeflorclorofito (Chlorophytum
comosum), as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura entre

25 cm a 30 cm.

1
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Mudas de flor ixora (Ixora coccinea), as

350 UN

10,OC

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem
desenvoIvido.com altura entre 20 cm a 25 cm.

Mudas de flor Begôninha - (Begonia
semperflorens) acondicionados em bandejas
com

15

mudas, plantas

prontas

40

BAN 25,01

para

transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm,nas cores mix.

'
Mudas de flor Kalanchoe (Kalanchoe

400 UN

7,00

90

12,0

blossfeldiana) acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para

transplantar em local definitivo, com altura
entre 15 cm a 20 cm ,nas cores mix.

Mudas de flor azaleia (Rhododendron

UN

simsii), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido com altura entre
25 a 30 cm.

Mudas de flor perpetua(Gomphrena

globosa) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
cm ,nas cores mix.
Mudas de flor margarida(Leucanthemum

vulgare) acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
Mudas de flor mini margaridas (Bellis

annua)acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 15 cm a 20
cm , nas cores mix.
Mudas de flor euforbia/hiphop (Euphorbia

gramineaj,

as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura acima
de 30 cm.
Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp)
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm ,
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nas cores mix.
Mudas de flor agapanthus (Agapanthus
africanus) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido.com altura acima

de 25 cm em cores mix.
Mudas de Orquídea Bambu(Arundina

graminifolia) as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 01 metro de altura
Mudas de Podocarpos (Podocarpus), as
mudas deverão estar aconciicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
com altura minima l,5m.

Mudas de Espirradeira (Nerium oleander) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 2 metros de altura em cores mix).
_
Mudas

de

arvoreta

Jasmim

manga

(Plumeria rubra) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 50 cm de altura em cores mix).
Mudas de arvore Cerejeira japonesa (Prunus
serrulata) as
mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade
(deficiência
de
macro
e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura
mínima 1,5 metros de altura, em cores mix).
Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as
-

Q1
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mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas). Para
desenvolver ela de maneira arbustiva com as

podas em dia, de maneira que crie uma copa
bem desenvolvida com cautele de diâmetro
mínimo de caule 04 cm e altura mínima de 01

metro em cores mix.

Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp) as

30

UN

40,01

60

UN

25,0

60

UN

25,C

50

UN

30,C

20

UN

25,(

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas, para ser

cultivadas como trepadeira (indução) com
altura mínima de 01 metro nas cores mix).
Mudas de flor Russelia (Russelia
equisetiformis) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores

amarela e vermelha.

Mudas Gardênia (Gardênia jasminoides) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), com altura mínima de 50 cm a 70 cm.
Muda de arvore Neve da montanha e/ou
cabeleira de velho (Euphorbia leucocephala)
as mudas deverão estar acondicionadas em

saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura mínima de 01
metro a 1,20 metros.

Mudas de Raphis(Rhapis excelsa), as
mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido(mudas com raízes enoveladas

não serão aceitas), com no mínimo de 03

|
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hastes e altura mínima de 60 cm de altura.
Mudas de Zamioculca(Zamioculcas
Zamifloia), as mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60
cm de altura.
Mudas de Leia-Rubra - ( Leea rubra ), as
mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), com altura minina de 50
cm de altura com copada formada.
Mudas de Pacova (Philodendron martianum
Filodendro), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura minina de 40 cm de altura.
Mudas de arbusto irisine (Iresine herbstii

'Carnaval') acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 15 cm a

20 cm ■
~ Mudas de Bambu Mossô (Phyllostachys

pubescens), as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),

seguindo os critério de amadurecimento dos
bambus em vaso, altura mínima de 1,5 metro

de altura bem folhado.
^Mudas Pata de elefante (Beaucarnea
recurvata), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 60 cm de altura.

Mudas de palmeira Camadorea-elegante

(Chamaedorea elegans), as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas).

0G93
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altura mínima de 50 cm de altura.

Mudas de arvore Murta de cheiro l,5in
(Myrtus),

as

mudas

deverão

80

UN

40,01

80

UN

30,0

estar

acondicionadas em saco plástico^ sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas).

'Mudas de árvore Chuva de ouro l,5m
(Cassia excelsa), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência
de
macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas).

ü Mudas de Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis),
as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), altura mínima de 80 cm
de altura

53 Mudas de Palmeira família ou areca (Dypsis
lutescens), as mudas deverão v..tar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), com
no mínimo de 05 haste e altura mínima de 60
cm de altura.

64 Mudas de Estrelítcia ou Ave do
Paraíso(Strelitzia reginae) as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas),
altura mínima de 50 cm de altura.

65

Mudas

de

Palmeira

rabo

de

raposa

(Wodyetia bifurcata) as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica,
sistema radicular bem desenvolvidos(mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas).

W»..
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altura mínima de 1,50 metro de altura

Mudas de Maça Julieta (Malus X domestica^

80

UN

25,0(

60

UN

40,0

~Mudas de Laranja Valência (Citrus sinensis 100 UN

25,C

enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folfias com coloração e formação
normais; isenção de doenças, apresentando

floração ou com frutos em desenvolvimento.

apresentando diâmetro de colo mínimo de 4
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,50 m.
Mudas de Goiaba tailandesa (Psidium

guajava) enxertadas fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 4
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,50 m.

L Osb) enxertada fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Tangerina Ponkan (Citrus spp)

80

UN

25,1

enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bem
formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação

|
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normais; isenção de doenças. Apresentando!
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa) 100 UN

25,01

enxertadas fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

Mudas de Limão taiti

(Citrus

x

90

UN

25,C

"Mudas de Acerola (Malpighia emarginata)! 80

UN

25,

latifolia)enxertadas, fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 03
cm; altura mínima da primeira bifurcação de
1,20 m.

enxertada, fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bem
formada; ramos laterais uniformemente
distribuídos; folhas com coloração e formação

normais; isenção de doenças. Apresentando
floração ou com frutos em desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3
cm; altura mínima da primeira bifurcação de

1,20 m.

~ Mudas de Fera (Pyrus) enxertada fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem semj

_J
70

UN

25

]
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destorroar); raiz prirrcipal sem defeitos; parte
aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com

coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 3 cm; altura
mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.

Mudas

de

erva

condimentar

salsal 50

BAN 75,0

(Petroselinum crispum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para

transplantar em local, definitivo com altura
entre 10 cm a 15 cm.

Mudas de erva condimentar cebolinha 50 BAN p0,(
(Allium fistulosum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas para

transplantar em local, definitivo com altura
entre 10 cm a 15 cm.

—

Mudas de erva condimentar salvia (Salvia 300 UN

5,0<

officinalis), fatores de qualidade de mudas;
sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bens ,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

—

Mudas de erva condimentar manjericão Wo UN

5,0

(Ocimum basilicum L.)/ fatores de qualidade
de mudas: sistema radicular bem
desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem

destorroar); raiz principal sem defeitos; parte
aérea bens , plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20cm.

—

Mudas de erva condimentar alecrim 300 UN
(Rosmarinus officinalis L.), fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular bem

5,(

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a

20 cm.

L

Mudas de erva condimentar orégano 300 UN

5,

(Origanum vulgare L), fatores de qualidade
de mudas: sistema radicular bem|

1__

|
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desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a

20 cm.
Mudas

300

UN

5,00

1.500,00

300

UN

5,00

1.500,00

Mudas de erva medicinal poejo (Mentha 300 UN
pulegium), fatores de qualidade de mudas:

5,0C

1.500,00

5,01

1.000,00

de

erva

condimentar tomilho

(Thymus vulgaris), fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar);
raiz principal sem defeitos; parte aérea bens,

plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.
Mudas de erva condimentar Manjerona

(Origanum majorana), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte

aérea bens, plantas prontas para transplantar
em local definitivo com altura entre 10 cm a
20 cm.

sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.
Mudas de erva medicinal hortelã (Mentha

spicata), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz

principal sem defeitos; parte aérea bens,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.

200

UN
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LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

QUANI UN I PREÇO

ITEM OBJETO

T.

01 Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina

UNIT.

05

Metálica e Cabo de Madeira, com dimensões

de comprimento 48,6 cm largura de 15,9 cm e
altura 10,8 cm.

"Õ2 Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo
Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2cm.

Tesoura de poda duas Mãos para corte de
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado - Cabos de
madeira

60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

Serrote De Poda curvo, com Cabo De

Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e de
alta durabilidade. - "Comprimento da lâmina

de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira

ergonômico. - Dentes com 03 arestas de corte.
Pazinha para jardinagem estreita metálica
com cabo de madeira com dimensões C 28.4 X

L7XA5.2cm.
Enxada temperada em todo o corpo da peça,
A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130
cm desta ferramenta. Cabo com acabamento

05

UN

PREÇO
TOTAL
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CNPJ;76.460.526/000M6

MUNICIPIODE

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planaIto@pIanalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583

envernizado.

84

Limitador
de
Grama
com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,
material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros x 11,5 cm
largura na com verde.

10

Rolo

200,00

2.000,00

Observações:

VALOR TOTAL: R$ 136.230,00.

Prazo de Entrega: 60 dias
Validade da Proposta: 60 dias.

I0ã884.723/0001-02l
Data: 25..de ...fevereiro.... de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.
Trial

-■MALTQ •

J

^COM CARIMBO
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Planalto-Pr. 11 de março de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas

para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e
ervas condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagens para revitalização de
áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, encaminhamos:
PARA:

Secretaria de Finanças;

a fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;
PARA:

Departamento de Materiais e Compras;
a fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

PARA:

Departamento Jurídico;

a fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

L6\l p.. AofO'\
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal.

Clül

MUNtCIPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001 -1 6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46) 3555-8101

E-maíl: pianaito@planaito.pr.gov.br
MUNICÍPiO DE

Praça São Francisco de Assis, 1583

ELANAULQ

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR. 11 de março de 2022.

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

DE:

PARA:

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando contratação de empresa objetivando a
aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como; flores,
folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e
acessórios de jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas,
espaços e prédios públicos, mediante processo licitatóho, expedido por Vossa
Excelência nesta data de 11 de março de 2022, 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 pelos secretários, Marcelo Felipe Schmitt - Secretário de
Administração, Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
Anderson Delares - Secretário de Serviços Rodoviários, Lizandra Cristina Boni Secretária Municipal de Assistência Social, Willian Fernando Kegler - Secretário

Municipal de Agricultura, Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de
Educação, Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde, Dione Júnior Helfer Secretário Municipal de Cultura, Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes^
no valor total de R$ R$ 142.116,95 (cento e quarenta e dois mil cento e dezesseis reais
com noventa e cinco centavos). Sendo que o pagamento será efetuado através das
Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00190

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

00430

03.107.04.124.0402.2015

3.3.90.30.00.00.00000

00500

05.115.15,512.1501.1051

3.3.90.30.00.00.00000

00680

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.30.00.00.00000

00720

06.119.26.782.2601.2067

3.3.90.30.00.00.00000

00940

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000

01270

07.121.12.361.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

01310

07.121.12.361.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01440

08.124.27.812.2701.2069

3.3.90.30.00.00.00000

01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00,00000

02040

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.30.00.00.00000

02520

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.30.00.00.00000

02720

12.134.22.661.2201.2062

3.3.90.30.00.00.00000

02830

13.136.18.541.0801.2055

3.3.90.30.00.00.00000

-4^
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14.138.13.392.13Ü1.2047|

3.3.90.3O.OO.GO.O0OOO

|

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER
Contador

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças

-C.l. RG N° 3.654.820-7-PR
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)efeitura Municipal de Planalto - 2022 ^ )
Saldo das contas de despesa
Calculado em:16/03/2022

Órgâo/Unidaae/Proeto ou AiiMdaòe/Conla(te despesa/Fonte de recurso( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET )

Valor autorizado

Valor atualizado

Líquidoempenriado

Gatunate do F^eíelb
04.122.0402.2012

G^nelBdoPrefeilo

- 3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

■ 00030

00000 0000/01/07/OOÍ» Recursos Ordinários (ü\res)

E

|03 OepgtameniodeAartnistrapao Geral
"04.122.0402.2007
33.90.30.00.00

AlividadedoDepananeríodeAaninistraçfioGerai
MATERIAL DE CONSUMO

E

'XOOC

0000/01/07/0000 Recursos Ordinários(Uves)

E

00509

0509/99/99/00/00 Gerenciantento do Trânsito

EA 00509

0509/99/99/00/00 Gerenciamento do Trânsito

E

0510/01/07/00/00 Taas-Eiercicio Poder de Polícia

00510

EA 00510 0610/01/07/OCVOO Ta>3s - E/erciCiO Poder de Policia

E

00511

0511/01/07/00/00 Tajas - Prestação de Serviços

EA 00511

O511/O1/O7/0OA0O Taies - Prestaçáode SerVços

|p.BpaftenBrtodeCoi^lldateeCortrdelrtM|b
04.124.0402.2015
3.3.90.30.00.00

E

Cor^iidade eCcnlrole interno
MATERIAL DE CONSUMO

00000 0000/01/07/0090 Recursos Ordináncs(üvres)
?73U66^

93.100,8^

161U)00,00
— 15.612.1601.1051
- 33.90.30.0000

MATERIAL DE CONSUMO

- 00500

00000

E

16.482.1601.1054

000001/07/00/00 Recursos Ordinàios(Uvres)

Comtruçao de Núcleos H^tadonas

3.3.90.3000X

MATERIAL DE CONSUMO

00560

DOCOO

E

43.100,82

Saneanerío Básico

000091/07/0090 Recursos Ordinâfics(Uvres)

181.974,72

' ■

"^%5,4ffi,lMi.2049 ' ManíençáoeRepa-osnailLinnaçâDPúWica
3.390.30.00.M

MATERIAL DE CONSUMO

00610

E

00507 0607/99^9/0090 COSIP - ContriSuiçáo de llumnaçâoPLÈlica, Art. 149-A. CF

00610

EA 00507 0507/99/99/00/00 COSIP - Contnbuiçào de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF

16.462.15D1.a>50

MaruençaodaCoieiadeU»

3.3.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

00640

0O511

E

15.452.1501.2053

279451,57

0511/01A57/00/00 Taias - Prestação de Serviços
46&556,69

Manutenção dos Se^ÇOsUrb»»s

T
U»-«EmtidO por CADASTRO DE PPA. na versão 5629 d

C^E - Grupo da fíxite do e«rciao/EA - Grupo da fonte de e*rciclos anteriores

161.072,11

306483,58

^
16/03Í2022 08 39 32

^feitura Municipal de Planalto - 2022
Saldo das contas de defesa
Calculado em:16/03/2022

órgão / Unidade/Prqeto ou Atividade/Cwita de despesa/Fonte(te recurso(F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET)
"3.3.90.30.00.00

MATERIALOECONSUMO

••

00000 0000/01/07/OOAX) Recursos Ordinários (Livres)

oceeo

E

Vaior autorizado

Vâor atualizado

Liquidoempenhado

rsriTrrsriii
ços Roomvios

974.000,»:

119:DepartEm^de Máqtir» e &)Uipat>enli»
—• 267822601.2007
- 3.3.90.30.00 00

"00720

207.551,04

MíBiUençâodos Serviços Rodoviários
MATERIALOECONSUMO

E - OOOOO

ÜO0C/01/07/0CKX) Recursos Ordinários (Uvres)

00730

E

00504 0504/99/99/00/00 OUros Royaltlese Compensações Financeiras ePairimoriais nâoPrevídenciánas

00730

EA 00504 05O4/99/99/0OAX) OUros Royaities eCompensações Financeiras e Patrimoniais não PreviOenciârias
300.000,»

gí^laiil'^n8ca(zàcaodè^fa^
2S.782.2601.10ee

Pavimentação e Restauração de E8tnacteMuilci|As

33.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

00760

OOOOO

E

0000111/07/00/00 Recusos Ordinários(Livres)

;i93.81^Òér

.Departamento de Ensinoy
«42.361.1201.2036
- 3.3.90.30.00.00

MarLíençãodoEnsinoFundamental
MATERIAL DECONSUMO

- 00940

E

OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

00950

É

00103 0103/01/01/00430 5% soOreTransferências Consütucionas FUNDES

00960

E

00104 0104/01/01/004» Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

00970

E

00107 0107/994)1/004» Salário-Educaçào

12.366.1201;2046
3.3.9030.00.00

- 01270

01280

E

—3.3.90.30.00.00

—01310

01320

Atóndimenlodas Cretíiea Muntdpas.

MS-i

MATERIAL DE CONSUMO

E-OOOOO 0000/014)7/00/00 Recursos Ordinários (Uires)

— 1^365.1201.2046

00104 0104/01/01/004» Demais impostos Vinculados à Educação Básica
Ensino Pré EeiMlar
MATERIALDECONSUMO

E—OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários(Uires)

E

12.366,1201.2042

00104 0104/01/01/004» Demais Impostos VinaJaòos à Educação Básica
Educação Para Jovens e AdtíU» :

33.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

01340

OOOOO

E

1Z367.12012041
3.390.30.ra.00

0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

EducaçãoE^al
MATERIALDECONSUMO
lecursos Ordinários (Livres)

-'^124:DeparlBrn^.de B^rtes
«. 27.612.27012069

1.006.99:^:

MaiutençâoaSecretáriadeEsporte

'Emtidopor CADASTRO DE PPA, naversào: 5529d
^ ■Iiu^ —
E - Grupo da fonte do evsrcicio / EA • Grupo da fonte de evercicios anteriores

^feitura Municipal de Planalto - 2022 ^ )
Saldo das contas de despesa
Calculado em:16/03/2022
Página 3

Orgâo/Unidaúe/Prqetoou Atiwdaòe/Conta õe despesa/Fonte de recurso( F, PADRÃO/ORI6/APL/OES/OET ]
'3.3.90.30.00.00

'
01440

E

Valor autorizado

Valor atualizado

Liquido empenhado

1^862,19

2J5ir.894,68

2M030,67 ' 1.973.663,99'

XO.OOO,X

1.369.652,60

177>I74,42

Saldo atual

MATERIAL DE CONSUMO

00000 0000/01/07/0000 Recirsos Ordinários (Livres)
m

«^10301.1X1.2027
- 3.3.X.30.X.M

-01630

E -OOOX

1.192.078,X

OOOOiOI/07/OOAX) Recursos Ordinários(Uvres)

1X.0X.X

IXOX.X

31.665.26

68 334.74

6X.0X.X

92.319,58

X7.6X,42
2X0X.X

01640

E

00303

0303/01/D2AXW0 Saúde-ReceitasVinoJadas(E.C.29/X-15%)

6X0X.X

01650

E

00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Cusieiodas Ações e Serviços Públicos de Saúde

2X.0X,X

2X.0X.X

O.X

01651

E

01075 1019rt»02«»20 PORTARIA 731-16A)4/2021 GESTAÇÃO - Cofonawrus(COVlO-19)

O.X

O.X

O.X

O.X

01651

EA 01075 1019/09/02/06/20 PORTARIA 731-16/04/2021 GESTAÇÃO - Coronavirus(C0VID-19>

0,X

23.0X.X

0,X

23.056.x

01652

E

01082

0495/12/02/06/20 PAB EMENDAS DE RELATORIA GERAL 810X794

0,X

O.X

O.X

O.X

01652

EA 01082

0495/12AD2A»20 PAB EMENDAS DE RELATORIA GERAL 810X794

O.X

131.4X,X

53.489,58

78C06,42

01653

E

01090

1017/12«9iWX) Emendas de Bancadas (Art. 166,§ 12 E C. 100/2019) DEPUTADO FEDERAL VERMELHO

O.X

O.X

O.X

O.X

01653

EA 010X

1017/12/99/00/X Emendas deBancadas(Art 166,§ 12 E C. 100/2019) DEPUTADO FEDERAL VERMELHO

O.X

X.OX.X

O.X

XOX.X

01654

E

01096

1017/12/99/00A30 PAB DEPUTADO VERMELHO PORTARIA 3724

O.X

0,X

0,X

0,X

01654

EA 01096

1017/12/99rt)0/X PAB DEPUTADO VERMELHO PORTARIA 3724

O.X

125.0X,X

O.X

125.0X.X

01655

E

0494/12/02rt»20 PAB - DEP FEO FILIPE BARROS

O.X

IIOCX.X

O.X

140.0X.X

671^19

744.222,67

64.607,96

679.814,71

10.301.1X1.2030
3.3.X.X.X.X

01098

FdryecimertodaPollticadeAsststánciaFarmacáutIcaeIrisuniosProlilatIcosMe
MATERIAL DE CONSUMO

018X

E

OOOX

0000«)1/07/00«0 Recursos Ordinários (üvres)

IX.OX.X

IX.OX.X

1.3X,X

98.640,X

01810

E

00303

0303/01/a2AX)/X Saúde - Receitas VmcUatías(E.C. 29«D0 -15%)

211.514,19

211.514.19

696.62

210.817.57

01820

E

00494 0494/09/02/06/20 Blocode Cusieiodas Ações e Serviços PúDIicos de Saúde

2X.0X,X

2X.0X.X

1.909.97

198.090.x

01830

E

00498 0498/09/02/05«) Repasse Estadual Assistência Farmacêutica-lOAF

IX 348.x

IX 348.x

56.153,75

104.194,25

01830

EA 0(M98 0498/OSV02/05/20 Repasse Estadual Assisténaa Farmacéutca-10AF

O.X

X 841.46

4.487.62

65.353.84

01831

E

01071 0498«39fl32A35C0 RESOLUÇÃO SESA 130972020 - INCENTIVO A ORG ASSIS FARMACÊUTICA PARTE CUSTEIO

O.X

O.X

0,X

O.X

01831

EA 01071 0498«)9A)2/05/20 RESOLUÇÃO SESA 13090)20 - INCENTIVO A ORG ASSIS FARMACÊUTICA PARTE CUSTEIO

O.X

2 519.02

O.X

2 519.x

ZOOO.W

ZOOOfiO

OJOO

ZOOOflO

ia301.10(>10)33

Fanaleomei«odoCar4roleSociainoSUS

3.3.x X.X.X

MATERIAL DE CONSUMO

01840

00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeiodas Açõese Servtços Públicos de Saúde

E

16304.1001.2X1

■

Gerencianenbe Qualificação da Atenção Primaríe em Saúde
MATERIAL DE CONSUMO

FortaecimeríodasAçõesdeVigil&KaaemSaúde

3.3.X.X.X.X

MATERIAL DE CONSUMO

01960

00494 0494/09^)2/06/20 Bloco de Custeiodas AçõeseServiços Pitíicos de Saúde

E

20X,X

2.0X.X

O.X

2.0X,X

30000,X

X.819,49

1.948,29

94.871,20

X.OX.X

X.OX.X

1.948.29

28.061,71

O.X

0,X

O.X

28.079,29

O.X

28.079.29

01X1

E

01X9 0494/09/02/05.720 Vigilância em Saúde-Custelo(309-a) FONTE494

o.x

01X1

EA 01039 0494/09/02/05/20 Vigilância em Saúde-Custeio(309-8) FONTE 494

O.X

01X2

E

01094 0497/09/02/05/20 Vigilância em Saúde • Pro ViglA-PR - CUSTEIO

o,x

0,X

O.X

0,X

01X2

EA 01094 0497/094)2/05/20 Vigilância em Saúde - Pro ViglA-PR - CUSTEIO

O.X

X.740.20

O.X

X.740.20

oooox

0000,00

O^M

5.000,00

10.X1.100120Q2

Fortalecimerto da Ge^do Trabalho e da Educação Penrenenta em SaMfl

Emüdopor; CADASTRO DEPPA. na versão 5529d

E- Griço da fonte do ejBfCício/EA - Grupo da fonte de e*rcicios anteriores

16^372022 X 39.32

^efeitura Municipal de Planalto -2022
Saldo das contas de despesa
Calculado em:16/03/2022

1

MATERtALOECONSUMO

00303 0303/01/02/00/X Saúde-ReceitasVinoiadas(E.C.29/00- 15%)

E

000.
5
5.0.00
000,00

3.3.90.30.00.00

02000

57.16.0812,0,066

~0a243.0e01.2023 ABsÍstãnciaaCrlançaeaoAdõlescLte
703,
5176.601029,06408

"3.3.90.30.00.00

MATERIAt DE CONSUMO
10.9.2000.96.0902
10000.
703,

E - 00000

OOOO/Q1/Q7/O0AX)

Recursos Ordinários(Livres)

02050

E

00680

088Cifl33flMA02/10

Contrilxições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

02050

EA 00880

0680/03/34/02/10

Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

02163

E

01046

1011/09/34/05/10

FMDCA- DELIBERAÇÃO 089/2019 - CEDCA/PR

02163

EA 01046

1011/09/04/05/18

FMDCA - DELIBERAÇÃO 089OD19 - CEOCA/W^

02162

E

01047

1011/09rt)4A»/18

FMDCA - DELIBERAÇÃO 064/2019 - CEDCA/PR

02162

EA 01047

I011/09rt>«05/ie

FMDCA - DELIBERAÇÃO 084C019•CEDCA/PR

5000,
000,000,00
5
5.0.00

02040

21.0.00
0,00
021,78

0.00
0,00

4.0.00
0,00
0870.70,56

0,00
0.00

15.16.920.22
0,00

IB250987,
2(UXXMI
7 .961,O1
43Ã0^

■"3.3.90.30.00.00

Acessoaos Seniços/Programase Bentos-MDS

01243.780,7.80936,5.(0^15,1029

■«08.244.0801.2018

MATERIAL DE CONSUMO
668.
331.240640
32
75000.
000.
75

E

00934

0934/09A)6/06A)6

Bloco de Financiamento da Proteção Sooai Básica - SUAS

02130

EA

00934

0934/09/06/06/06

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

90,31
0,00
1.1055.70.53903
914,

02130

5.0.00
000,00.00

E

00936

0936/09W064D8

Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

EA

00936

0936A)£V06/06/08

Componente para Qualificação da Gestão • SUAS

02150

E

00937

0937/09A)6/C6/09

Bloco de Investimentos • SUAS

02160

E

01020

0934/09/06/05/06

Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FEAS PPAS 1 (8800-5)

02160

EA

01020

0934A)9A36/D5A36

Transferências Voluntárias Públicas Esladuas FEAS PPAS 1 (8800-5)

02164

E

01057

1022/09«i/06/19

Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVlO-19)

8.000.00,00
0.00

02140
02140

50.0.00
000,00.00
51.6.58.70217,00.00,82.405703

Acolhimento Familiar Deliberação 81/2020

02161

EA

01085

0879/09/34/05/34

Acolhimento Familiar Deliberação 81/2020

0,00
8448,540219
435.
012.
8

Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVlD-19)

0879«)9«4A)6rt)4

0.00
0,00

1022A»i06rt»19

01085

0.00
8.0,00
469,60

01057

E

0,00
0.00

EA

5.0.00
2.03600.96.03.050

02164
02161

|S,828^1,266&3.0,063,40280
10.0oooÃ)
1ia0,00
.0 00,0,0o0

08.241.0801.2021

Assistãncla ao Idoso
MATERtALOECONSUMO

02260

00000

E

OOOOflD1/07/00/00

Recursos Ordinários (üvres)

Aasis&nciaaos Portadores de DeSdãncta
MATERtALOECONSUMO

02300

00000

E

0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (üwes)

Assi^nctaaFanillaseniSituaçaodeViinere&iitidadeSoc4al
MATERtALOECONSUMO

02320

00000

E

Q000/01/O7/00/00 Recursos Ordinários (üvres)

GaenciameniodaSecretáriade Assl5»nciaSocial eCRAS

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de evercícios anteriores

08.16/033/9:202232

Emtido por. CADASTRO OE PPA, na versão: 5529 d

2128.moto7a1o6.3K41/5oMXi8.o,4582

08.244.0801.2024

50.50000,
000,000,00
50
0,00

3.390.30.00.00

50.68000,
6aooo,000,0o0o
0)U(

08.244.0801.1025

000,
5
000.00
0,00

3.3.90.30.00.00

6.0,00
000,00

08.2^0801.2022

0,00
10.10000.
000.00

3.3.90.30.00.00

1

LSalValiduta
q daotueraplidoeznatdioardo

órgão/Unidade/Projeto ou Atividade/Conta de(Jespesa/Fonte de recixso(F.PADRÃO/ORlG/APUDES/DET)

. Xfeitura Municipal de Planalto - 2022 )
Saldo das contas de despesa
Calculado em:16/03/2022

Ôrgâo / Unidade/Projelo ou Atividade/Conta de despesa/Fonte de recurso(F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET)
3.3.90.3000.00

MATERIAL DECONSUMO

02400

00000 0000/01/07/00430 RecursosOrdnârlos(Uiíes)

E

•wt^;:0^tamer«?deAgi1o^a,.. çífi|i
.. 20.606.2001.1058
3.3.90.30.00.00

02470

PatnJhaMecaràzada

Valor atualizado

Líquidoempenhado

H#IZ40S,0g

620.000,00
200.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

E- 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

^ 20.6062001.2057

Apoio aos Produteres Rurais

^ 3.3.90.30.00.00

02520

Váor autorizado

E

MATERIALDE CONSUMO

00000 O0OCI/01/07/0CAX) Recursos Ordinários (Uvres)

20.606.2001.2059

Programes CorBerveçflodeSoioe

3.3.90.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

02590

OOOOO

E

^6062001.2060

OCIOO/01/07/cnDO Recursos Ordinários(Livres)

ApdoaProckçãoLeiteira

3390.30.0000

MATERIAL DE CONSUMO

02610

OCCOO

E

20.608.1301.2076

0000/01/07/004» Recursos Ordinários (Livres)

Programa de f^cultifa

3390.30.00.00

MATERIAL DE CONSUMO

02670

OOOOO

E

0000/01/07/0000 Recursos Ordnários (üvres)

ii
Dívisâodelndústria

:2.661.2201.2062
- 33.903000.00

02720

Incentivos as Atividades Comeroàs, Industriais eao Turismo
MATERIAL DE CONSUMO

E ..OOOOO

^.661.2201.2084
3.39030.00.00

E

0000431/07/004» Recursos Ordinários (üvres)

Apoic^omoçaode Divulgação de FaVas e na Areado Turismo
MATERIALDE CONSUMO

OOOOO

0000/01/07/004» Recursos Ordináfios (üvres)

mAiMOOfiÕ

13541.0801.2355
- 3390.30.00.00

• 02830

120.977,64

PreservBçâoe Recuperação Afitiersal
MATERIALDECONSUMO

E" OOOOO

0000/01/07/004» Recursos Ordinários (üvres)

02840

E

00655 0555/99/99/004» SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município

02840

EA 00555 0565/99/99/OCWO SANEPAR - Compensação Financeiraao MEIO AMBIENTE dO Miricipio

•j^Bépaflame^ilsCiiyfe'
~ 13.392.1301.2047

Z

OO

AtividadesdoDeparlanerAadeCJára

- 3390.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

Emitido per: CADASTRO DE PPA, na versão. 5629 d
E - Grupo da fonte do eiercíao I EA - Grupo da fonte de e«rcícios anteriores

16433/2022 08 39 32

^feitura Municipal de Planalto -2022 3
Saldo das contas de despesa
Calculado em:16/03/2022
Página:6

Õrgâo I Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso( F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/DET)
>-02930

E

00000 0000/01/07/00100 Recursos Ordinários(Livres)
Total Geral

Valor autorizado

Valer atualizado

Líquido empentiado

Saldo atual

30000.00

30000.00

6.230.85

23.769.15

6.371.667,88

7.350.008,05

1.107.491,65

6.24Z516,40

Critérios de seleção:
Data do cálcUo: 16A)3Q022

Órgão entre: 01 el4
Natureza de despesa entre: 3.3.9O.3O.CO.0O e 3.3.90.30.00.00

'•

Emitido por: CADASTRO DE PPA. na versão: 5529 d

^ E- Grupo da fonte do eMsrcido/EA- Grupo da fonte de e>ercicios anteriores

cõ

16/03/2022 08:39:32
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

MUNICÍPIO DE
■««.««í-j--. Ai.---

MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° ..J2Q22
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

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
/
I
às
:Q0 (
) 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, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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 POR ITEM:

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas
Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação,
deverão ser entregues no máximo até às

:00 f

) 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 219, 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 ás 11:30
horas e das 13:30 às 17:30 horas.

2-D9 OBJETO

2.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para a
aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como; flores, folhagens,
arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de

jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos,
nas condições fixadas neste edital e seus anexos.
LOTE 01: MUDAS

I

OBJETO

iQuantl UN | PREÇ | PREÇO
O

1. Grama

^

preta

{Ophiopogon

japonicus)

50

BAN

50

BAN

UNIT.

TOTAL

20,67

1.033,50

21.75

1.087,50

acondicionadas em bandejas com dimensões 40 X
25 cm, com altura das mudas entre 05 a 10 cm.

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas para transplantar em local definitivo, com

111

município de planalto
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altura entre 10 cm a 25 cm, plantas nas cores mix..

3. Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local, definitivo
com altura entre 10 cm a 20 cm , plantas nas cores
mix.
4. Mudas de flor Calêndula (Calendula officjnalis),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantarem local definitivo,

23,00

26,60

com altura entre 10 cm a 15 cm, nas cores amarelo

e laranja.
5. Mudas de flor de mel (Lobularia marítima),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantarem local definitivo,
com altura entre 05 cm a 10 cm, nas cores branca.
6. Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor),

21,00

28,98

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantarem local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.
7. Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantarem local definitivo,

21.00

com altura entre 05 cm a 10 cm, na cor azul.
8.

21,75

Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum majus),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantarem local definitivo,
com altura entre 10 cm a 20 cm , nas cores mix.
9.

26,40

Mudas de flor Lantana (Lantana camara),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantarem local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.
10. Mudas de flor vinca (Catharanthus roseus),

24,00

acondicionados em bandejas com 15 mudas,

plantas prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm . nas cores mix.
11 Mudas de flor tagetes (Tagetes erecfa^,
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 10 cm a 15 cm . nas cores mix.
12. Mudas de flor onze horas (Portulaca
grandifloraj, acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas

22,60

25,38

cores mix.
13, Mudas de flor salvia (Salvia splendens),
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local definitivo,

25,58

com altura entre 10 cm a 15 cm, nas cores azul e
vermelha.

C* ■
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14. Mudas de flor cineraria
mudas

deverão

embalagem

estar

(Jacobaea marítima/
acondicionadas

40

25,63

em

plástico, sistema radicular bem

desenvolvido prontas para transplantar em local

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm .
15. Mudas de flor verbena {Verbena hybrida), 40
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm , nas
cores mix.
16. Mudas de lavanda {Lavandula dentata), mudas 600
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas

26,20

14,86

para transplantar em local definitivo, com altura

entre 10 cm a 15 cm .
17. Mudas de flor falsa erica

(Cuphea gracilis/

30

23,50

18. Mudas de flor liriope (Liriope muscarí), as mudas 200
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido prontas

5,94

1.188,00

11,35

2.837,50

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas

cores mix.

para transplantar em locai definitivo, com altura

entre 25 cm a 30 cm.
19. Mudas de flor gerânios pendentes (Pelargonium 250
peltatumj, acondicionados em saco plástico ou
em vasos plásticos de 725ml , plantas prontas
para transplantar em local definitivo, com altura

entre 25 cm a 30 cm , nas cores mix.
20. Mudas de flor clorofito (Chiorophytum comosum/ 300

1.680,00

as mudas deverão estar acondicionadas em

saco

plástico,

sistema

radicular

bem

desenvolvido.com altura entre 25 cm a 30 cm.
21. Mudas de flor ixora (Ixora coccineaj, as mudas 350
deverão estar acondicionadas em saco plástico,

2.982,00

sistema radicular bem desenvolvido.com altura

entre 20 cm a 25 cm.
22. Mudas de flor Begôninha — (Begonia 40
semperflorens) acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 10 cm a 15 cm ,
nas cores mix.
23. Mudas de flor Kalanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) 400
acondicionados em sacos plástico, plantas
prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 15 cm a 20 cm , nas cores mix.
24. Mudas de flor azaleia (Rhododendron simsii), as 90

22,20

888,00

2.772,00

17.48

1573,2

23,67

710,10

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema radicular bem desenvolvido
com altura entre 25 a 30 cm.

25. Mudas de flor perpetua {Gomphrena globosa)
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local

30
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definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas
cores mix.

26. Mudas de flor margarida (Leucanthemum vulgare)
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas

26,25

prontas para transplantar em local

definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm .
27. Mudas de flor mini margaridas {Bellís annua)

30,00

acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm , nas
cores mix.

28. Mudas de flor euforbia/hiphop
gramineaj,

as

mudas

(Euphorbia

deverão

24,56

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema radicular

bem desenvolvido-com altura acima de 30 cm.
29. Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp)
acondicionados em bandejas com 15 mudas,

29,25

plantas prontas para transplantar em local definitivo,

com altura entre 15 cm a 20 cm . nas cores mix.
30. Mudas de flor agapanthus (Agapanthus

36,00

africanus) as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido.com altura acima de 25 cm em cores

31. Mudas de Orquídea Bambu {Arundina graminifolia)

35,25

as mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raizes enoveladas
não serão aceitas), altura mínima de 01 metro de
altura

32. Mudas de Podocarpos (Podocarpus), as mudas 100
deverão estar acondicionadas em saco plástico,

29,75

sistema radicular bem desenvolvido com altura

mínima 1,5m.

33. Mudas de Espirradeíra (Nerium oleander) as

33,66

2.692,80

44,50

3.560,00

43,00

6.450,00

mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico,

sistema

radicular

bem

desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
boa

sanidade

micronutrientes

(deficiência
serão

de

avaliados

macro
através

e
de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 2 metros de altura em cores mix).
34. Mudas de arvoreta Jasmim manga (Plumería
rubra) as mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
boa

sanidade

micronutrientes

(deficiência
serão

de

avaliados

macro
através

e
de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 50 cm de altura em cores mix).
35. Mudas de arvore Cerejeira Japonesa (Prunus
serrulata) as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não

^(7
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serão aceitas), boa sanidade (deficiência de macro
e

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com altura

mínima 1.5 metros de altura, em cores mix).

36 Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as mudas 60
deverão estar acondicionadas em saco plástico,

ÍjF7

47,75

2.865,001

ÜfsT

43,00

1.290,00^

UN

26,37

1.582,20

UN

30,75

1.845,00

50

UN

45,74

2.287.00

2Õ

UN

45,25

905,00

cm de aítura.
42. Mudas de Zamioculca ( Zamioculoas Zamiflola), 20

UN

63,75

1.275,00

52.25

783,75

sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão

avaliados através de observação das folhas das
mudas). Para desenvolver ela de maneira arbustiva
com as podas em dia, de maneira que crie uma
copa bem desenvolvida com cautele de diâmetro
mínimo de caule 04 cm e altura mínima de 01 metro

em cores mix.
37. Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp)as mudas

3Õ

deverão estar acondicionadas em saco plástico.
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão

avaliados através de observação das folhas das

mudas, para ser cultivadas como trepadeira
(indução) com altura mínima de 01 metro nas cores
mix).

38. Mudas de flor Russelia (Russelia equisetiformis) 60
as mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico, sistema

radicular

bem

desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
com altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores

amarela e vermelha.
39 Muda Gardênia (Gardênia jasminoldes) as mudas 60
deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido(mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com altura

mínima de 50 cm a 70 cm.
40.

Muda de arvore Neve da montanha e/ou

cabeleira de velho (Euphorbia leucocephala) as
mudas deverão estar acondicionadas em saco
plástico, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas).
com altura mínima de 01 metro a 1,20 metros.

41.

Mudas de Raphis (Rhapis excelsa), as mudas
deverão estar acondicionadas em embalagem
plástica, sistema radicular bem desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
com no mínimo de 03 hastes e altura mínima de 60

as

mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), com no mínimo de 05 haste e altura

mínima de 60 cm de altura.
43. Mudas de Leia-Rubra - ( Leea rubra ), as mudas
deverão estar acondicionadas em embalagem

15

UN

»

>4? [Ji

5
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plástica,

sistema

radicular

bem

desenvolvi(jos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), com altura minina de 50 cm de

altura com copada formada.
44. Mudas

de

Pacova

Filodendro),

(Philodendron

as

mudas

martianum

deverão

59,25

estar

acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), com altura minina

de 40 cm de altura.
45. Mudas de arbusto irisíne (Iresine herbstii 'Carnaval")
acondicionados em bandejas com 15 mudas,
plantas prontas para transplantar em local definitivo,
com altura entre 15 cm a 20 cm .
46. Muda de Bambu Mossô (Phyllostachys pubescens),

34,98

114,50

as mudas deverão estar acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema radicular bem

desenvolvldos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), seguindo os
critério de
amadurecimento dos bambus em vaso,
altura

mínima de 1,5 metro de altura bem folhado.
47. Mudas Pata de elefante (Beaucarnea recurvata), as

62,22

mudas
deverão
estar
acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema radicular bem

desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não

serão aceitas), altura mínima de 60 cm de altura.

48. Mudas

de

palmeira

Camadorea-elegante

60,00

(Chamaedorea elegans), as mudas deverão estar
acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicular bem desenvolvidos(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), altura mínima de

50 cm de altura.
49. Mudas de arvore Muita de cheiro 1,5m (Myrtus),

37,75

as mudas deverão estar acondicionadas em saco

plástico,

sistema

radicular

bem

desenvolvido

(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas),
boa

sanidade

micronutrientes

(deficiência
serão

de

avaliados

macro
através

e
de

observação das folhas das mudas).

50. Mudas de árvore Chuva de ouro 1,5m (Cass/a

35,85

excelsa), as mudas deverão estar acondicionadas
em

saco

plástico,

sistema

radicular

bem

desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não

serão aceitas), boa sanidade (deficiência de macro
e

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

51. Mudas de Hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), as

27,50

mudas
deverão
estar
acondicionadas em
embalagem plástica, sistema radicular bem

desenvolvidos (mudas com raízes enoveladas não

serão aceitas), altura mínima de 80 cm de altura
52 Mudas de Palmeira família ou areca (Dypsis
lutescens),

as

mudas

deverão

53,20

estar
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acondicionadas em embalagem plástica, sistema
radicuíar bem desenvolvidos(mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), com no mínimo de
05 haste e altura mínima de 60 cm de altura.
53 Mudas de Estrelítcia ou Ave do Paraíso(Strelítzia

39.75

3.180,00

213,98

3.2097^

35,92

2.873,6q

35,60

2.136,00]

30,39

3.039,00

22,75

1.820,00^

reginae) as mudas deverão estar acondicionadas
em embalagem plástica, sistema radicuíar bem
desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 50 cm de altura.

54. Mudas de Palmeira rabo de raposa (Wodyetia
bifurcata) as mudas deverão estar acondicionadas
em embalagem plástica, sistema radicuíar bem

desenvolvidos(mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), altura mínima de 1,50 metro de

altura
55. Mudas de Maça Julieta {Maius X domestica)
enxertada fatores de qualidade de mudas: sistema

radicuíar bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e

formação

normais;

apresentando

floração

isenção
ou

de

com

doenças,
frutos

em
desenvolvimento, apresentando diâmetro de colo

mínimo de 4 cm; altura mínima da primeira

bifurcação de 1,50 m.
56. Mudas de Goiaba tailandesa (Psidium guajava)
enxertadas fatores de qualidade de mudas: sistema

radicuíar bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais

uniformemente distribuídos; folhas com coloração e
formação normais; isenção de doenças.
Apresentando floração ou com frutos em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 4 cm; altura mínima da primeira

bifurcação de 1,50 m.
57. Mudas de Laranja Valêncla {CItrus sinensis L
Osb) enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema radicuíar bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais

uniformemente distribuídos; folhas com coloração e
formação normais; isenção de doenças.
Apresentando floração ou com frutos em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 3 cm; altura mínima da primeira
bifurcação de 1,20 m.
58 Mudas de Tangerina Ponkan (Citrus spp)~
enxertada fatores de qualidade de mudas: sistema

radicuíar bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais

uniformemente distribuídos; folhas com coloração e
formação normais; isenção de doenças.
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Apresentando

floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 03 cm; altura mínima da primeira

bifurcação de 1,20 m.
59. Mudas de Mexerica do Rio (Citrus deliciosa)

31,56

3.156.00

22,75

2.047,51

enxertadas fatores de qualidade de mudas; sistema

radicuiar bem desenvolvido {saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com coloração e
formação normais; isenção de doenças.
Apresentando floração ou com frutos em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo
mínimo de 3 cm; altura mínima da primeira

bifurcação de 1,20 m.
60. Mudas
de
Limão
talti
(Citrus
x
latifoíia)enxertadas,
fatores de qualidade de
mudas: sistema radicuiar bem desenvolvido (saindo

fácil da embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bem formada; ramos
laterais uniformemente distribuídos; folhas com

coloração e formação normais; isenção de doenças.
Apresentando floração ou com frutos em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 03 cm; altura mínima da primeira

bifurcação de 1,20 m.
61. Mudas de

Acerola (Malpighia

emarginata)

26,75

2.140,00

34,50

2.415,00

50,38

2.519,00l

29,13

1.456,50

6,38

1.914,00

enxertada. fatores de qualidade de mudas: sistema

radicuiar bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; foihas com coloração e
formação normais; isenção de doenças.
Apresentando

floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro de colo

mínimo de 3 cm; altura mínima da primeira

bifurcação de 1,20 m.
62. Mudas de Pera (Pyrus) enxertada fatores de
qualidade

de

mudas: sistema

radicuiar

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos; parte aérea
bem

formada;

ramos

laterais

uniformemente

distribuídos; folhas com coloração e formação
normais; isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos em

desenvolvimento.

Apresentando diâmetro de colo mínimo de 3 cm;
altura mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.
63. Mudas de erva condimentar salsa (Petroselinum
crispum), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local,

definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.
64. Mudas de erva condimentar cebolinha (AIlIum
fistulosum), acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar em local,
definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.

65. Mudas de erva condimentar salvia {Salvia
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officinaUs), fatores de qualidade de mudas;
sistema radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens , plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10

cm a 20 cm.
66. Mudas de

erva

condimentar

manjerícão 300 ÜN

6,82

2.046,00

(Ocimum basilicum L.), fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bens , plantas prontas
para transplantar em local definitivo com altura

entre 10cma20cm.
67. Mudas
de
erva
condimentar
alecrim 300 On
(Rosmarinus officinalis L.), fatores de qualidade

2.052,00

de mudas: sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem destorroar); raiz
principal sem defeitos; parte aérea bens, plantas
prontas para transplantar em local definitivo com

altura entre 10 cm a 20 cm.
68. Mudas de erva condimentar orégano (Origanum 300 ÜN

2.046,00

vulgare L), fatores de qualidade de mudas: sistema

radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos: parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em locai definitivo com altura entre 10

cm a 20 cm.
69. Mudas de erva condimentar tomiího (Thymus 300 ÜÍT
vuigaris), fatores de qualidade de mudas: sistema

1.956,00

radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens. plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10

cm a 20 cm.
70. Mudas de

erva

condimentar

Manjerona 300 ÜÍT

(Origanum majorana), fatores de qualidade de
mudas: sistema radicular bem desenvolvido (saindo
fácil da embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bens, plantas prontas

2.052,00

para transplantar em local definitivo com altura

entre 10 cm a 20 cm.
71. Mudas de erva medicinal poejo (Mentha 300 ÜN^

1.821,00

pulegium), fatores de qualidade de mudas: sistema

radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem

defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10

cm a 20 cm.
72 Mudas de erva medicinal hortelã {Mentha 200 DIT"
spicata), fatores de qualidade de mudas: sistema
radicular bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal sem

1.210,00

defeitos; parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura entre 10
cm a 20 cm.
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VALOR TOTAL R$ 138.051,30

LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

OBJETO

iQuantl UN |PREÇO| PREÇO
UNIT.

01 Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina Metálica e 05

TOTAL

40,47

202,35

71,05

355,25

85,06

425,30

95,23

476,15

20,84

208,40

10

51,92

519,20

10

187,9

1.879,00

Cabo (de Ma(deira, com (dimensões (de comprimento
48,6 cm largura (de 15,9 cm e altura 10,8 cm.

02 Tesoura de Poda com Lâmina de aço e Cabo

05

Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm.

03 Tesoura de poda duas Mãos para corte de galhos
ate 30mm com Lâminas em aço carbono especial
temperado - Cabos de madeira 60 cm. -com corte
cruzado com dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

)4

Serrote De Poda curvo, com Cabo De Madeira,
Lâmina em aço carbono flexível e de alta
durabilidade. - "Comprimento da lâmina de 13" / 330
mm. - Cabo de madeira ergonômico. - Dentes com
03 arestas de corte.

05

Pazinha para jardinagem estreita metálica com
cabo de madeira com dimensões C 28.4 X L 7 X A
5.2 cm.

06

Enxada temperada em todo o corpo da peça, A
lâmina possui tamanho 1.5, O cabo de 130 cm
desta ferramenta, Cabo com acabamento
envernizado.

07 Limitador de Grama com borda, confeccionado em

Polietileno Reciclado, material resistente e flexível,
permite vários formatos de canteiros, 50 metros
X 11,5 cm largura na com verde.

VALOR TOTAL R$ 4.065,65

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 142.116,95 (cento e quarenta e
dois mil cento e dezesseis reais com noventa e cinco centavos), conforme demonstrado no
Anexo I, do presente ato convocatório.
3-DA ABERTURA;

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a) Pregoeiro(a),
a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste edital.
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LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583- Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

DATA:
HORA:

/
12022.
:0Ü horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3°,
da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar r\° 147/2014.

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.

d) Pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP,(LC n° 123/2006 e LC n° 147/2014).

4.3-Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos
termos do art. 3° Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014 e que atenda
todas as exigências do presente 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.

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 licitatòrio 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);

5.2.1.6 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
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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 à 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 tratamento diferenciado 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 á data de abertura desta licitação.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE 1):
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
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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.

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.

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.
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6.4-DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital.

8.4.1.1- 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 9 deste
edital de licitação.

6.4.1.5-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto) e no
anexo l(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 SRP N°
/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)

PREGÃO PRESENCIAL SRP 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
hcitante, 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 pelo(a) Pregoeira(a).
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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):
-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 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.

9.2.3- 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° 12.440 de 7
de julho de 2011.

9.2.3.2 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração Anual
SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3.3 — 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.

9-2.5 - Documentos Complementares:

9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de
emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
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9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV)

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 papel termo- sensível(Fac - simlíe).
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 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 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 a 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 de 7:30h as

11:30h e 13:30h as 17:30h, 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,
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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 a 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 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 licitantes.

10.2.2-O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes 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 licitantes.

10.2.4-O(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas licitantes 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 vírgula 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(trés), 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 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.
17
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10.2.7-O(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das iicitantes 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(a) 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.

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 às 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 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.

10.3.1 — Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que
se enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014.
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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 á 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 contrarazões 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.
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10.4.9-Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas

vencedoras permanecerão em poder do(a} Pregoelro(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 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para
assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05(cinco) dias, nos casos em que o
Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a contratada terá o mesmo

prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, que terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por
intermédio da emissão da Nota de Empenho.

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os
resultados previstos no contrato.

12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que
incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas
para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser
solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão à disciplina do Decreto n° 4673/2017.

13.2 -É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei

8.666/93, sem prejuízo da

possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
13.4-Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar
documentalmente, a necessidade de reequilíbho econômico-financeiro, com fundamento no
artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.

13.5-0 Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:

13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado;
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
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13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável,
que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.
14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1- A empresa deverá efetuar a entrega no local que for definido, dentro dos limites
geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
da solicitação de compra.

14.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada á entrega
do produto, é de total responsabilidade da proponente.
18.3- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando
rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdos
contra danos durante o transporte até o local de entrega.
16.3.3- As flores devem estar com folhagens verdes e em período de floração.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil contados da apresentação da
Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
14.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridas;
Local onde serão entregues/instalados os objetos;
Prazo para instalação;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

14.8- São Obrigações da CONTRATANTE:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato.

b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da execução.
c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras em
vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.

e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.
f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos
materiais.

14.9- São Obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

b) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem ônus para
o Município;

c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666/93.
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d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.

f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes da aquisição.

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

i) Responsabilizar-se civil e criminaimente, por todo e qualquer dano que cause ao Município, a
preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do serviço,
objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração, em hipótese alguma,
responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. RESCISÃO E MULTA:
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA

FASE

PRÉ

CONTRATUAL.

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
15.1.1.1- 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:

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

15.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
15.1.1.4- 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;

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL
15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. Ata de Registro
de Preços 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.

15.2.2- A Detentora da Ata 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 Contas do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de
Preços;

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 da Ata;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
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15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de
Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata 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 Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor
total percebido pela Detentora da Ata, 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 adjudícatário em firmar o contrato, ou ainda na tiipótese
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 da Ata de Registro de Preços por infração a qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3%(trés 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 da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10%{dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de Preços,
contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da detentora da Ata, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

15.2.4, 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 Detentor da Ata, 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
a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
detentor da Ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a detentora da
Ata 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, á Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à Detentora da Ata o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a Detentora da Ata 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.
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16- DO REAJUSTE

objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto

sao FIXOS E IRREAJUSTAVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá comprovar
a quebra do equilíbrio econòmico-financeiro do fornecimento, por meio de apresentação de
planilha(s) detajhada(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.

16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá
comprovar o rompimento do equilíbrio econòmico-financeiro do contrato, em prejuízo da
Municipalidade.

16.4 - 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
a revisão de preços solicitada pela Contratada.

16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise
técnica e jurídica do Município de Planalto

16.6 - 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.

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação 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.

17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇOES

Conta da despesa

Funcional programátlca

Destinação de recurso

00190

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

00430

03.107.04.124.0402.2015

3.3.90.30.00.00.00000

00500

05.115.15.512.1501.1051

3.3.90.30.00.00.00000

00680

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.30.00.00.00000

00720

06.119.26.782.2601.2067

3.3.90.30.00.00.00000

00940

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000

01270

07.121.12.361.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

01310

07.121.12.361.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01440

08.124.27.812.2701.2069

3.3.90.30.00.00.00000

01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02040

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.30.00.00.00000

02520

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.30.00.00.00000

02720

12.134.22.661.2201.2062

3.3.90.30.00.00.00000

02830

13.136.18.541.0801.2055

3.3.90.30.00.00.00000
24
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3.3.90.30.00.00.00000

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, a vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada nos prazos
definidos no item 17,1.

17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado
no preâmbulo da presente, contendo a descrição do processo licitatório PREGÃO
PRESENCIAL SRP n°

/2Q22.

'

17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.

17.8- 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.

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

18.1- 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
18.2, 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 07'30h
e 11:30h e das 13:30h e 17:30h.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- 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.

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da
Lei n° 8.666/93.

18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese
das suas razões e contrarrazões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três)
dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso.

18.5- 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 contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos.

18.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatòrios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do
pregão.

18.7- Os recursos contra decisões do{a) Pregoeiro{a) não terão efeito suspensivos.
18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
25
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aproveitamento.

19- VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, contados a
partir da data de assinatura do Instrumento contatual, podendo ser prorrogado por Iqual
período.

a

r

»

20- DA CONTRATAÇÃO

20.1- 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 Detentora da Ata, a qual observará todas as
normas legais e reguíamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos.

20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão será
formalizada por intermédio de instrumento contratual.

20.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser detalhadas, em
cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

20.3- 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.

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64,§ da Lei n.° 8.666/93.

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços.
20.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos
do art. 64, § 1°, da Lei

8.666, de 1993.

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura da
Ata de Registro de Preços, 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.

20.5.1- Até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o adjudicatário, a retomada
do procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas
pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIÍI, da Lei n.° 10.520/02, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos
assumidos no certame.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1- 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 á Praça São Francisco de Assis, n°
1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.

3)0
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21.3- 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.

21.4- 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.
21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto.
Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver

conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira técnica ou
administrativa.

22-ANEXOS DO EDITAL

22.1- 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 Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato.
ANEXO IX - Termo de Referencia.

Planalto-PR, ™ de

de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

úlái
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

12022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°
ENDEREÇO

FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos o(a) Sr.(a)_
portador(a)
e CPF sob n°

da

cédula

de

identidade

sob

n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

/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 SRP N°
ANEXO

12022

- 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 SRP 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
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
/2022
ANEXO IV-DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
/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 SRP N°

/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 SRP 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

ni4i
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

/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 SRP N°
/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 Vil- {MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
/2022

dias do mês de

de

, o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJ/MF

sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, centro,
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos
Boni, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal
n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017e da Lei n° 10.520/02, em face da classificação das
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP n°
/2022 por deliberação do Pregoeiro,
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em
,
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
, sediada na

Estado do
Estadual sob o n°
representada por seu

n°

na cidade de

inscrita no CNPJ sob o n®
e Inscrição
, doravante designada CONTRATADA, neste ato
Sr

portador do RG n®

e do

CPF n°
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa
visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como: flores,
folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios
de jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos, a fim de atender as necessidades do Município de Planalto -PR, conforme
especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
Objeto

1.2. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO

3.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão
gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão Interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da
Lei n® 8.666, de 1993.
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3.2. A aquisição obedecerá a conveniência e as necessidades do Município de Planalto PR.

3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO. EXECUCÃQ E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1- A detentora da Ata deverá efetuar a entrega no local da obra ou local que for definido,
dentro dos limites geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da solicitação de compra.

4.2-

As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega

do produto, é de total responsabilidade da proponente.
4.3- A detentora da Ata deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando

rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdos
contra danos durante o transporte até o local de entrega.
4.3.3 - As flores devem estar com folhagem verde e em período de floração.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da
detentora da Ata indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil contados da apresentação
da Nota Fiscal, apôs o recebimento definitivo do objeto.
4.5a)
b)
c)
d)
e)
f)

O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações;
Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridas;
Local onde serão entregues/instalados os objetos;
Prazo para instalação;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

4.6- São Obrigações da Detentora da Ata:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato.

b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da execução.
c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras em
vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.
e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.

f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos
materiais.

4.7- São Obrigações da Detentora da Ata:
a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

b) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem ônus para
o Município;

c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666/93.

d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
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obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao Município, a
preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do serviço,
objeto deste termo de referência, não cabendo á Administração, em hipótese alguma,
responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação 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. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.

5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Detentora da Ata, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro
de Preços.
5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas
seguintes dotações orçamentárias;
DOTAÇOES

Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00190

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

00430

03.107.04.124.0402.2015

3.3.90.30.00.00.00000

00500

05.115.15.512.1501.1051

3.3.90.30.00.00.00000

00680

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.30.00.00.00000

00720

06.119.26.782.2601.2067

3.3.90.30.00.00.00000

00940

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000

01270

07.121.12.361.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

01310

07.121.12.361.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01440

08.124.27.812.2701.2069

3.3.90.30.00.00.00000

01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02040

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.30.00.00.00000

02520

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.30.00.00.00000

02720

12.134.22.661.2201.2062

3.3.90.30.00.00.00000

02830

13.136.18.541.0801.2055

3.3.90.30.00.00.00000

02930

14.138.13.392.1301.2047

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DA ATA
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da
Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata, e de tudo dará ciência à Administração,
bem como atestar a entrega do objeto, nos termos do item 14 do edital.
6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitòhos, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93.
O
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6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia mês e

ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária o
Servidor Willian Fernando Kegiftr para junto ao representante da detentora da Ata, solicitar a
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não
sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial á Detentora da Ata para
aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá
ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à Detentora da
Ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n'' 8.666/93.

7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput
do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

T-3.2 — Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.4.1. Convocar o fornecedor visando á negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caout do art. 65 da Lei n°

8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

7.4.2. Caso seja inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e
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memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30{trinta} dias.
Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos
processuais.

7.7. É vedado à Detentora da Ata interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda
o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas
no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.
7.9. E proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos
previstos acima.

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das
hipóteses contidas no edital, quando;

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do capuf do art. 87 da Lei n°
8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02.

8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.

8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços,
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a Ata de
Registro de Preços 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.
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9.3- A Detentora da Ata 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 Contas do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;

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 da Ata de Registro de Preços;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de
Registro de Preços, sujeitará o Detentor 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 Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor
total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.
b) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a Ata, 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 da Ata de Registro de Preço por infração a qualquer
cláusula ou condição da Ata, 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 da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de
Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Detentora da Ata, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
9.5. 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 Detentor, 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.
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 detentor da ata faltoso.
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5)se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta a Detentora
da Ata respondera 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 detentora da Ata o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a detentora da Ata 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.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREGO

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. São obrigações da Detentora da ATA:

11.1.1. A detentora da ATA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.4. A Detentora da ATA deve dar garantia dos produtos.

11.1.5. A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão verificados por
servidor designado, se atendem o disposto em edital.

11.1.6. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao

objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para
a completa execução das obrigações assumidas.

11.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.1.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

11.1.9. Será de obrigação da detentora da ATA o fornecimento dos equipamentos de Proteção
Individual - EPI e de Proteção Coletiva — EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de
acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável pela segurança dos mesmos;

11.1.10. A Detentora da Ata 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,
transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr

conta da Detentora, 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.
39
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11.2. São Obrigações da Contratante:

11.2.1. Efetuar o pagamento ajustado;

11.2.2. Dar à Detentora da Ata as condições necessárias á regular execução do Contrato.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMUNICAÇÃO e SUBCONTRATACÃO

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.
Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do presente
contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele omissos,
regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-íhes,

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo
diploma legal.

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, apíicando-lhe todos os seus

dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n°

12022 , o seu respectivo Termo de

referência, e a proposta da empresa.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n°

/2022.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Boni, Prefeito Municipal do Município de
Planalto, e pelo (a) Sr.(a)
, qualificado preambularmente, representando a Detentora da
Ata.

Planalto - PR,

de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

(NOME)
Detentora da Ata

Representante Legal
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
PREGÃO PRESENCIAL N°
/2022

/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com
sede á Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, neste
ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI, ern 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.°
Cidade de

, com sede à
, N°
, na
, neste ato representado pelo Administrador{a) o Sr(a).
brasiíeiro(a),

comerciante,

e do CPF sob n.°

portador(a)

do

RG

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 SRP N°
12022 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato è contratação de empresa para aquisição de tubos e aduelas de
concreto armado pré-moldado, destinados à construção e manutenção de bueiros/drenagens
no Município de Planalto —PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins
de direjto, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

12022, juntamente com seus anexos e a proposta da

CONTRATADA,

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços contratados na Cláusula
Primeira
(

a

CONTFIATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
)daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30
(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
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Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal soíicitante,
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no
Edital, Anexos e Cronograma:

a) Descrição dos objetos comprados, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- 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 edital, em função de alterações na legislação
pertinente.

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 - 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 na cláusula 17.1 do Edital.

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 QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar de acordo
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, 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) A prestação do serviço deverá ser realizada, somente após a solicitação formal do
Departamento de Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá ocorrer
posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal
soíicitante, nos termos do subitem seguinte.
b) O requerimento deverá conter as seguintes informações:
Identificação da Secretaria Municipal soíicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridos;

Local onde será realizada a prestação do Serviço;
Prazo para entrega dos pedidos;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal soíicitante.
c) CONDIÇÕES DE ENTREGA:
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os produtos deverão ser entregues de maneira fracionada de acordo com as

necessidades do Município de Planalto, mediante apresentação de Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente, em até 05 (cinco) dias após o recebimento do
mesmo.

d) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

e) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
g) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
h) A Contratada deve dar garantia dos objetos.

i) A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão verificados por
servidor designado, se atendem o disposto em edital.

j) Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto
da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para
a completa execução das obrigações assumidas,

k) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
I) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito,

m) 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,
transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão
pôr conta da Detentora, 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,

n) Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata
rescisão do contrato.

o) O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93.
As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em
que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição
do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada,
p) Alterações de qualquer natureza na entrega das mercadorias devem ser autorizadas por
escrito pelo Município de Planalto, mediante solicitação do fornecedor. Alterações
promovidas pela indústria relativas á gramatura das mercadorias; devem ser
proporcionalmente ressarcidas pelo fornecedor,
q) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos,

r) Proceder á substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem ônus
para o Município;

s) Para a substituição da mercadoria o fornecedor terá o prazo de no máximo 05 fcincol
dias. A empresa será comunicada via e-mail e/ou telefone,

t) Se a empresa vencedora deixar de entregar o(s) produto(s) por qualquer motivo ou o
fizer fora das especificações e condições pré-determinadas, serão aplicadas as
penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei 8.666/93, garantida a defesa
prévia em processo próprio do interessado, independente de outras previstas em lei.
u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
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em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art 57 da Lei no
8.666/93.

v) Prestar o serviço por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições,
w) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais,

x) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

y) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes da aquisição,
z) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato,

aa)Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da
execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo á Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

bb)Para o fornecimento de Tubos:

A Contratada deverá apresentar ensaios de aceitação, conforme ABNT NBR 8890/2020 (Tubo
de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário).
Compete à contratada a realização de testes e ensaios que demonstrem as características
físicas e mecânicas do objeto e a realização do serviço de boa qualidade, e em conformidade
com esta especificação de serviço.

As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades
mínimas aceitáveis, podendo a critério da contratante ou da contratada, ser ampliada, para
garantia da qualidade da obra.
cc)Controle do material

a) Os tubos de concreto são controlados através dos ensaios preconizados na NBR 8890.

b) Para cada partida de tubos não rejeitados na inspeção, são formados lotes para
amostragem, correspondentes a grupos de 100 unidades para cada diâmetro utilizado.
c) De cada lote são retirados dois tubos para serem ensaiados
d) Dois tubos são ensaiados á compressão diametral, sendo estes mesmos tubos submetidos
a ensaios de absorção.

e) Ensaios de permeabilidade somente são executados se existirem suspeitas quanto à
características dos tubos empregados.

dd)0 laudo de aceitação deve ser elaborado por laboratório independente, devidamente
licenciado, e ser apresentado com os resultados de todas as amostras coletadas, bem como a
conclusão de aceitação ou reprovação do lote, acompanhada de sua respectiva ART.
CLÁUSULA SEXTA - 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

Destinação de recurso

00500
00670
00710

05.115.15.512.1501.1051

3.3.90.30.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.30.00.00.000ÜO

06.119.26.782.2601.2067

3.3.90.30.00.00.00000

00750

06.120.26.782.2601.1066

3.3.90.30.00.00.00000
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CLÁUSULA SÉTIMA - 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
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 íicitante 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 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;

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
íicitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
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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.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato será de
12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.

Parágrafo Segundo - O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser
prorrogado por igual período, desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo
57, Inciso 11, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - 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 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.

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.
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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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)
e)

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação á Administração;
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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do
objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÃVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei r\° 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.
CLÃUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.
CLÃUSULA DÉCIMA SEXTA - 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
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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,

CONTRATANTE

de 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS;

'IbS

município de planalto
CNPJN° 76.460.526/0001-16
Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax:(046)3555-8100
85750-000

-

PLANALTO

PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Requerente

Secretarias Municipal de Administração e Outras

Interessados

Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras,Licitações e Contratos
Departamento de contabilidade
Controle Interno
Assunto

Aquisição de Equipamentos,acessórios e Mudas

para a Revitalização de Espaços Públicos Municipais

I - RELATÓRIO

1Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, com
vistas à aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como: flores,
folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e

acessórios de jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e
prédios públicos, a fim de atender as necessidades do Município de Planalto -PR, cujas
especificações estão estabelecidas em solicitação data de 09 de março de 2022, conforme
especificações do Termo de Referência (fls. 12/26).

2-

Foram anexados 06 (seis) orçamentos aos autos, o que serviu de base de

cálculo para a estipulaçâo dos preços da licitação.

3.

Os autos foram devidamente paginados e 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) Solicitação;
b) Termo de referência;
c) Orçamentos;

d) Despacho do Prefeito Municipal 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 11 de março de 2022(fl. 101);
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e] Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 11 de março de
2022 (fl. 103;
O

Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

5.
Na seqüência, em data de 15 de março 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 n^ 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.

ANALISE jurídica

I.

DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

6.
O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n10.520/2002, 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 legaU, 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.
Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do pregão
presencial, o que não foi justificado, devendo ser apresentada justificativa para
tanto.

10.
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.
1, da Lei n- 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.

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 osfins 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 comuns, no âmbito da União, dos êstados, do Distrito Federai e dos Municipios, quando efetuadas peio
sistema de registro de preços previsto no art 15 da Lei n'8.666, de 21 deJunho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifíco.
/'/
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11.
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.
12.
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.

13.
A Administração Municipal optou por realizar a contratação por Ata de
Registro de Preços,afigurando-se escorreita a modalidadíe eleita.
14.
O Registro de Preços é cabível em caso de: (a) contratações freqüentes; (b)
entregas parceladas;(c) aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade, desde que na mesma pessoa política; (d) quando não for
possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, ex:
quantos pneus trocará no ano, peças de veículos no ano.
15.
Tem como principais vantagens:(a) agilidade nas aquisições;(b) redução do
número de licitações; (c] redução de custos; (d) inexistência de estoques; (e) redução de
perdas com produtos perecíveis; (f) inexistência de desembolso financeiro desembolso
financeiro;(g) evita-se o fracionamento ilegal do preço.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO
16.
O pregão é regido pela Lei n® 10.520/2002, o Decreto n- 3.555/2000, e,
subsidiariamente, a Lei n- 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 inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com fíxação 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
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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 legislação de
regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de
competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação no
âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os elementos 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.

Verifica-se. ainda, 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.

22.

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.
23.
A Lei n^ 10.520/2002 (art. 3^, 1) 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.

2.2.

Do Termo de Referência e da díefinição do objeto

^ Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III o.
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24.
O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e deve
conter todos os elementos 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.

25.

Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora devidamente

juntado aos autos deve ser chancelado pelo Prefeito Municipal, eis que ainda não há
autorização para a contratação.

26.

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8-, 111, "a" do Decreto

n- 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela autoridade competente,
exigida na Lei do Pregão [n- 10.520/2002). Nos autos, percebe-se a consonância entre o
objeto detalhado pela área requisitante e aquele definido pela autoridade competente,
constante da minuta de Edital.

27.
Para a licitude da competição, impende 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.
28.
Convém lembrar que o art. 7-, § 4- da Lei n- 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.
29.

Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido.
2.3.

^

Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

30.

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.

31.
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.

32.
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.

33.
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
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através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de compras e
avaliação de contratos recentes ou vigentes.
34.
Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à
contratação desejada (Acórdão n- 1.782/2010-Plenário) e que não pode haver vínculo
societário entre as empresas pesquisadas(Acórdão 4.561/2010-1^ Câmaral.

35.

Para fins de documentação,devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável 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);
d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados(AC-3889-25/09-1).
36.
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.
37.
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.
38.
No presente caso, houve a apresentação de 06 orçamentos, porém, nem
todos eles contemplam todos os obietos do certame, deixando-se ainda, de
promover-se a juntada de consulta de preço por meio eletrônico (internetl a qual foi
citada no termo de referência, devendo ser esclarecida tal inconsistência.

^

39.

Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da

compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já que
estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante
da contratação;

2.4.

Das Exigências de Habilitação

40.
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-financeira".
41.
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
Art. 18,1 da LC xf 123/2006; Art. 6° do Decreto n® 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.

lIZ
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exigir somente a apresentação de certidão negativa de falência ou concordata, não me

parece seguro para a Administração Pública, 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 ulteriores termos.

Dos critérios de Aceitação das Propo.stas

42.
Outra exigência da Lei n- 10.520/2002 é que a autoridade competente defina
os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3^ 1).

43.

Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação tocante

aos critérios de aceitação das propostas.

2.5.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

44.
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.

45.
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 licitatório, no que tange às finanças públicas.
2.6.

^

Autorização para a abertura da licitação

46.
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.

47.
Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a autorização
para a abertura da licitação, prevista no art. 21,inciso V do Decreto n^ 3.555/2000.
48.

No presente caso, tal exigência foi cumprida.

2.7.

Da Minuta do Edital e seus Anexos

49.
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.
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CONCLUSÃO

50.
Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, desde que
observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer,especialmente:
a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Recomenda-se exigir dos licitantes 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) Deve ser juntado justificativa aos autos para a não utilização do pregão
eletrônico no presente caso;

d) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações

ora

apresentadas,

especialmente

no

tocante

aos

apontamentos referentes a consulta de preços por meio eletrônico (internet).

e) 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;

Q É necessário que o Ilustre Prefeito Municipal emita autorização para a
realização da presente licitação;

48. 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.
49. 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.
50. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as

providências cabíveis.

Após,à consideração superior.

dto/PR,15 detnarço de 2022.

ATTOS DREY

ocurador Jl^rid^co - Decreto 3248/2010
OAB/PRn.40.209
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maít: pianalto(^planalto.pr.gov.br

■ê

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

Planalto-PR, 16 de março de 2022.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

DE:

Luiz Carlos Boni

PARA:

Pregoeiro(a)/Gomissão 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, PROCESSADO PELO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto a Contratação de

empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios e mudas para
paisagismo taís como; flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagens para revitalização de áreas

verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, nos termos da Lei Federal n. °

10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas

alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de

7 de agosto de 2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais
disposições legais.

Ao Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 002/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

isOil íLUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

MUNICÍPfO DE

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

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 31/03/2022 às 09:00 fnove) 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, PROCESSADO
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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 POR ITEM;

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo
apenas Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00 inovei horas do dia
31/03/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalio.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licÍtacao@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 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de
equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como: flores, folhagens,
arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de

jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.
LOTE 01: MUDAS

Item

OBJETO

1. Grama

preta (Ophiopogon

[acondicionadas

em

iQuantl UN | VALOR I VALOR
japonicus) 50

bandejas

BAN

UNiT
TOTAL
20,67 1.033,50

com

.188
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dimensões 40 X 25 cm, com altura das

mudas entre 05 a 10 cm.
2.

50

BAN

21,75

1.087,50

Mudas de flor Cravina (Dianthus chinensis)
condicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm

a 25 cm, plantas nas cores mix..
3. Mudas de flor Petúnia (Petúnia sp),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar

50

BAN

23,00

1.150,00

30

BAN

26,60

798,00

30

BAN

21,00

630,00

50

BAN

28,98

1.449,00

30

BAN

21,00

630,00

40

BAN

21,75

870,00

80

BAN

26,40

2.112,00

em local, definitivo com altura entre 10 cm

a 20 cm , plantas nas cores mix.
4. Mudas de flor Calêndula (Calendula
officinalis), acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 10 cm a 15 cm, nas cores amarelo e

laranja.
5. Mudas de flor de mel (Lobularia marítima),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 05 cm

a 10 cm, nas cores branca.
6. Mudas de flor Viola F1 (viola tricolor),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm

a 15 cm , nas cores mix.
7. Mudas de flor de lobélia (lobélia erinus),
acondicionados em

bandejas com

15

mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 05 cm

a 10 cm, na cor azul.
8.

Mudas de flor boca de leão (Antirrhinum
majus), acondicionados em bandejas com
15
mudas, plantas
prontas
para
transplantar em local definitivo, com altura

entre 10 cm a 20 cm , nas cores mix.
9.

Mudas de flor Lantana (Lantana camara),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm
a 15 cm , nas cores mix.

9,0

a69
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10. Mudas de flor vinca (Catharanthus roseus),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar

24,00

1.200^

22,60

1.130,00

25,38

1.522,80

25,58

1.023,20

25,63

1.025^

26,20

1.048,00

14,86

8.916,00

23,50

705,00

5,94

1.188,001

em local definitivo, com altura entre 10 cm

a 15 cm , nas cores mix.
11. Mudas de flor tagetes (Tagetes erecta),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm

a 15 cm , nas cores mix.
12. Mudas de flor onze horas (Portulaca
grandifloraj, acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura

entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.
13. Mudas de flor salvia (Salvia splendens),
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm

a 15 cm, nas cores azul e vermelha.
14. Mudas de flor cineraria
marítima;,

mudas

(Jacobaea

deverão

acondicionadas em embalagem

estar

plástico,

sistema radicular bem desenvolvido
prontas para transplantar em local
definitivo, com altura entre 15 cm a 20 cm .

15.Mudas de flor verbena {Verbena hybrida},'
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 10 cm

a 15 cm , nas cores mix.
16. Mudas de lavanda (Lavandula dentata)~
mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido prontas para transplantar em
local definitivo, com altura entre 10 cm a 15
cm .

17. Mudas de flor falsa erica (Cuphea gracilisj,
acondicionados em bandejas com 15
mudas, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 15 cm
a 20 cm , nas cores mix.

18. Mudas de flor liriope (Liriope muscari), as ;
mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido prontas para transplantar em

ri70
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local definitivo, com altura entre 25 cm al

30 cm.
19. Mudas

de

flor

gerânios

pendentes 250 ÜN^

(Pelargonium peltatum;, acondicionados
em saco plástico ou em vasos plásticos de

725ml , plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 25 cm

a 30 cm , nas cores mix.
20. Mudas de flor clorofito
comosumj,

as

mudas

(Chiorophytum 300 Ün"
deverão

5,60

1.680,00

8,52

2.982.001

22,20

888,00

6,93

2.772,00

17,48

1573,2

23,67

710,10

26,25

787,50

30,00

1.500,00

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular

bem

desenvolvido.com

altura

entre 25 cm a 30 cm.
21. Mudas de flor ixora (Ixora coccineaj, as 350 Üf^
mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido.com altura entre 20 cm a 25

22. Mudas de flor Begôninha - (Begonia 40 BAN
semperflorens)

acondicionados

em

bandejas com 15 mudas, plantas prontas
para transplantar em local definitivo, com
altura entre 10 cm a 15 cm , nas cores mix.
23. Mudas de flor Kalanchoe (Kalanchoe 400 UN
blossfeldiana) acondicionados em sacos

plástico, plantas prontas para transplantar
em local definitivo, com altura entre 15 cm

a 20 cm , nas cores mix.
24. Mudas de flor azaleia

(Rhododendron 90 UN

simsii), as
mudas deverão
estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido com altura
entre 25 a 30 cm.

25. Mudas de flor perpetua {Gomphrena
globosa) acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 15 cm a 20 cm , nas cores mix.

26. Mudas de flor margarida (Leucanthemum
vulgare) acondicionados em bandejas com
15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 15 cm a 20 cm .

27. Mudas de flor mini margaridas (Beilis
annua) acondicionados em bandejas com

u7l
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15

mudas,

plantas

prontas

para

transplantar em local definitivo, com altura
entre 15 cm a 20 cm , nas cores mix.

28. Mudas de flor euforbia/hiphop (Euphorbia
gramineaj,

as

mudas deverão estar,

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular

bem

desenvolvido.com

altura

acima de 30 cm.

29. Mudas de flor mini zinia (Zinnia sp)
acondicionados em

29,25

877,5

36,001

1.800,00

35,25

1.057,53

29,75

2.975,00

33,66

2.69^

44,50

3.560,03

bandejas com 15

mudas, plantas prontas para transplantar,
em local definitivo, com altura entre 15 cm

a 20 cm , nas cores mix.
30. Mudas de flor agapanthus (Agapanthus
africanus)

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular

bem

desenvolvido.com

altura

acima de 25 cm em cores mix.
31. Mudas de Orquídea Bambu (Arundina 30 lUN
graminifolia) as

mudas deverão estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema
radicular bem
desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), altura mínima de 01 metro de

altura
32. Mudas de Podocarpos (Podocarpus), as 100 Üí^
mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido com altura minima 1,5m.

33. Mudas de Espirradeira (Nerium oleander) 80 UN^
as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido

(mudas

enoveladas não serão

com

raízes

aceitas), boa

sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas com
altura mínima 2 metros de altura em cores

mix).

34. Mudas de arvoreta Jasmim

manga 80 ui^

(Plumeria rubra) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema

radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência

de

macro

e
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micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com
altura mínima 50 cm de altura em cores

mix).
35. Mudas de arvore Cerejeira japonesa

150 UN

43,00

6.450,00

47,75

2.865,00

43,00

1.290,00

26,37

1.582,20^

30,75

1.845,00

(Prunus serrulata) as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema

radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência

de

macro

e

micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas com
altura mínima 1,5 metros de altura, em

cores mix).
36. Mudas de Buganvile (Bougainvillea) as
mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido
(mudas
com
raízes
enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas). Para
desenvolver ela de maneira arbustiva com

as podas em dia, de maneira que crie uma
copa bem desenvolvida com cautele de
diâmetro mínimo de caule 04 cm e altura

mínima de 01 metro em cores mix.
37. Mudas de Buganvile (Bougainvillea sp) as
mudas deverão estar acondicionadas em
saco plástico, sistema radicular bem

desenvolvido
(mudas
com
raízes
enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de
macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas, para
ser cultivadas como trepadeira (indução)
com altura mínima de 01 metro nas cores

mix).
38. Mudas

de

flor

Russelia

(Russelia

equisetiformis) as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura entre 0,60 cm a 0,90 cm nas cores

amarela e vermelha.
39. Muda Gardênia (Gardênia jasminoides) as
mudas deverão estar acondicionadas em
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saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes

enoveladas não serão aceitas), com altura

mínima de 50 cm a 70 cm.
40. Muda de arvore Neve da montanha e/ou

45,74

2.287,00

45,25

905,00

63,75

1.275,00

52,25

783,75

59,25

888,75

34,98

1.749,00

114,50

1.145,00

cabeleira de velho (Euphorbia
leucocephala) as mudas deverão estar

acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), com
altura mínima de 01 metro a 1,20 metros.
41. Mudas de Raphis (Rhapis excelsa), as
mudas deverão estar acondicionadas em

embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes

enoveladas não serão aceitas), com no
mínimo de 03 hastes e altura mínima de 60

cm de altura.
42. Mudas de Zamíoculca ( Zamioculcas
Zamifloia),

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema
radicular
desenvolvidos(mudas
com

bem
raízes

enoveladas não serão aceitas), com no
mínimo de 05 haste e altura mínima de 60

cm de altura.
43. Mudas de Leia-Rubra -( Leea rubra ), as
mudas deverão estar acondicionadas em
embalagem plástica, sistema radicular bem

desenvolvidos(mudas
com
raízes
enoveladas não serão aceitas), com altura
minina de 50 cm de altura com copada

formada.
44. Mudas
de
Pacova
(Philodendron
martianum Filodendro), as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem
plástica,

sistema

radicular

bem

desenvolvido
(mudas
com
raízes
enoveladas não serão aceitas), com altura

minina de 40 cm de altura.
45. Mudas de arbusto irisine (Iresine herbstii

'Carnaval') acondicionados em bandejas
com 15 mudas, plantas prontas para
transplantar em local definitivo, com altura
entre 15 cm a 20 cm .
46. Muda de Bambu Mossõ (Phyllostachys
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pubescens), as mudas deverão estarl

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema
radicular
desenvolvidos(mudas
com

bem
raízes

enoveladas não serão aceitas), seguindo
os

critério de amadurecimento

bambus em vaso,

dos

altura mínima de 1,5

metro de altura bem folhado.

47. Mudas Pata de elefante (Beaucarnea 10 Üí
recurvata),

as

mudas

deverão

estar

acondicionadas em embalagem plástica,
sistema
radicular
desenvolvidos(mudas
com

bem
raízes

enoveladas não serão aceitas),

altura

mínima de 60 cm de altura.
48. Mudas de palmeira Camadorea-elegante 15 UÍ
(Chamaedorea

elegans),

as

mudas

60,00

900,00

37,75

3.020,00

35.85

2.868,00

27,50

1.650,00

deverão
estar
acondicionadas
em
embalagem plástica, sistema radicular bem
desenvolvidos(mudas
com
raízes

enoveladas não serão aceitas),

altura

minima de 50 cm de altura.
49. Mudas de arvore Murta de cheiro 1,5m 80 Üís
(Myrtus), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema

radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
50. Mudas de árvore Chuva de ouro 1,5m 80 ÜN
{Cassia excelsa), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema

radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

51. Mudas de Hibisco (/7/b/scí7s rosa-s/nens/s), 60 UN
as mudas deverão estar acondicionadas
em embalagem plástica, sistema radicular

bem desenvolvidos (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas),
altura
mínima de 80 cm de altura

{ JL /L)
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52. Mudas de Palmeira família

ou

areca

50

UN

53,20

2.660,00

53. Mudas de Estreíítcia ou Ave do 80 ÜnT
Paraíso(Strelitzia reginae) as mudas

39,75

3.180,00

213,98

3.209,70

35,92

2.873,60

35,60

2.136^

(Dypsis lutescens), as mudas deverão
estar acondicionadas em embalagem
plástica,
sistema
desenvolvídos(mudas

radicular
com

bem
raízes

enoveladas não serão aceitas), com no
mínimo de 05 haste e altura mínima de 60

cm de altura.

deverão
estar
acondicionadas
em
embalagem plástica, sistema radicular bem

desenvolvidos(mudas
com
enoveladas não serão aceitas),

raízes
altura

mínima de 50 cm de altura.

54. Mudas de Palmeira rabo de raposa
(Wodyetia bifurcata) as mudas deverão

estar

acondicionadas

plástica,
sistema
desenvolvidos(mudas

em

embalagem

radicular
com

bem
raízes

enoveladas não serão aceitas),

altura

mínima de 1,50 metro de altura
55. Mudas de Maça Julieta (Maius X
domestica) enxertada fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar): raiz principal sem
defeitos: parte aérea bem formada; ramos
laterais uniformemente distribuídos; folhas
com coloração e formação normais;
isenção de doenças. apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento, apresentando diâmetro
de colo mínimo de 4 cm; altura mínima da
primeira bifurcação de 1,50 m.

56. Mudas de Goiaba tailandesa (Psidium
guajava) enxertadas fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos
laterais uniformemente distribuídos; folhas
com coloração e formação normais;
isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro
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de colo mínimo de 4 cm; altura mínima da

primeira bifurcação de 1,50 m.
57. Mudas de Laranja Valência {Citrus sinensis 100 Üí^
L Osb) enxertada fatores de qualidade de
mudas:

sistema

radicular

30,39

3.039^

22,75

1.820,00

31,56

3.156,00

22,75

2.047,5]

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar): raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos
laterais uniformemente distribuídos; folhas
com coloração e formação normais;
isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro
de colo mínimo de 3 cm; altura mínima da
primeira bifurcação de 1,20 m.

58. Mudas de Tangerina Ponkan (Citrus spp) 80 LM^
enxertada fatores de qualidade de mudas:
sistema

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos;
parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com

coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 03 cm; altura
mínima da primeira bifurcação de 1,20 m.

59. Mudas de Mexerica do Rio (Citrus 100 UN
deliciosa) enxertadas fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos
laterais uniformemente distribuídos; folhas
com coloração e formação normais;
isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro
de colo mínimo de 3 cm; altura mínima da

primeira bifurcação de 1,20 m.
60. Mudas de Limão taiti
(Citrus x 90 UN
latifolia)enxertadas, fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bem formada; ramos

laterais uniformemente distribuídos; folhas

il I
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com coloração e formação normais;
isenção de doenças. Apresentando
floração

ou

com

frutos

em

desenvolvimento. Apresentando diâmetro
de colo mínimo de 03 cm; altura mínima da

primeira bífurcação de 1,20 m.
61. Mudas de Acerola (Malpíghia emarginata) 80 Uh

26,75

2.140,00

34,50

2.415,Oq

50,38

2.519,00

29,13

1.456,50

6,38

1.914,00

enxertada, fatores de qualidade de mudas:
sistema

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos;
parte aérea bem formada; ramos laterais
uniformemente distribuídos; folhas com

coloração e formação normais; isenção de
doenças. Apresentando floração ou com
frutos em desenvolvimento. Apresentando
diâmetro de colo mínimo de 3 cm; altura
mínima da primeira bífurcação de 1,20 m.

62. Mudas de Pera (Pyrus) enxertada fatores 70 ÜN
de qualidade de mudas: sistema radicular

bem

desenvolvido

(saindo

fácil

da

embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bem formada;
ramos laterais uniformemente distribuídos;
folhas com coloração e formação normais;
isenção de doenças. Apresentando
floração
ou
com
frutos
em
desenvolvimento. Apresentando diâmetro
de colo mínimo de 3 cm; altura mínima da

primeira bífurcação de 1,20 m.
63. Mudas de erva condimentar salsa 50 BAI
(Petroselinum crispum), acondicionados

em bandejas com 15 mudas, plantas
prontas

para

transplantar

em

local,

definitivo com altura entre 10 cm a 15 cm.
64. Mudas de erva condimentar cebolinha 50 BAI
(AIlium fistulosum), acondicionados em
bandejas com 15 mudas, plantas prontas
para transplantar em local, definitivo com

altura entre 10 cm a 15 cm.
65. Mudas de erva condimentar salvia (Salvia 300 ÜN^
officinalis), fatores de qualidade de mudas:
sistema

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem
destorroar): raiz principal sem defeitos;
parte aérea bens , plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura
-

5®'''
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entre 10 cm a 20 cm.
66. Mudas de erva condimentar manjericão 300 UN
(Ocimum

basilicum

L.),

fatores

6,82

2.046,00

6,84

2.052,00

6,82

2.046,00

6,52

1.956,00

6,84

2.052,00

6,07

1.821,00

de

qualidade de mudas: sistema radicular

bem desenvolvido (saindo fácil da
embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bens , plantas
prontas

para

transplantar

em

local

definitivo com altura entre 10 cm a 20cm.
67. Mudas

de

erva

condimentar

alecrim 300 UN

(Rosmarinus officinalis L.), fatores de
qualidade de mudas: sistema radicular

bem

desenvolvido

(saindo

fácil

da

embalagem sem destorroar); raiz principal
sem defeitos; parte aérea bens, plantas
prontas

para

transplantar

em

local

definitivo com altura entre 10 cm a 20 cm.
68. Mudas de erva condimentar orégano 300 UN
(Origanum vulgare L), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas
para transplantar em local definitivo com

altura entre 10 cm a 20 cm.
69. Mudas

de

erva

condimentar

tomilho 300 UN

(Thymus vulgaris), fatores de qualidade de
mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas
para transplantar em local definitivo com

altura entre 10 cm a 20 cm.
70. Mudas de erva condimentar Manjerona 300 UN
(Origanum majorana), fatores de qualidade
de

mudas:

sistema

radicular

bem

desenvolvido (saindo fácil da embalagem
sem destorroar); raiz principal sem
defeitos; parte aérea bens, plantas prontas
para transplantar em local definitivo com

altura entre 10 cm a 20 cm.
71. Mudas de erva medicinal poejo {Mentha 300
pulegium), fatores de qualidade de mudas:
sistema

radicular

bem

desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos;
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parte aérea bens. plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura

entre 10 cm a 20 cm.
72. Mudas de erva medicinal hortelà {Mentha 200 ÜN
spicata), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido

(saindo fácil da embalagem sem
destorroar); raiz principal sem defeitos;
parte aérea bens, plantas prontas para
transplantar em local definitivo com altura
entre 10 cm a 20 cm.

VALOR TOTAL R$ 138.051,30

LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
ItemlOBJETO

01 Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina
Metálica e Cabo de Madeira, com

Quant

UN

05

L

02 Tesoura de Poda com Lâmina de aço e 05

U

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

40,47

202,35

71,05

355,25

85,06

425,30

95,23

476,15

20,84

208,40

51,92

519,201

dimensões de comprimento 48,6 cm largura
de 15,9 cm e altura 10,8 cm.

Cabo Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm

03 Tesoura de poda duas Mãos para corte de 05
galhos ate 30mm com Lâminas em aço

U

carbono especial temperado - Cabos de
madeira 60 cm. —com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.
04 Serrote De Poda curvo, com Cabo De
Madeira, Lâmina em aço carbono flexível e
de alta durabilidade. - "Comprimento da

05

ÜN

10

UN

lâmina de 13" / 330 mm. - Cabo de madeira
ergonômico. - Dentes com 03 arestas de
corte.

05 Pazinha para jardinagem estreita metálica
com cabo de madeira com dimensões C
28.4X L7XA 5.2 cm.

06 Enxada temperada em todo o corpo da
peça, A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo
de 130 cm desta ferramenta. Cabo com
acabamento envernizado.

10 UN
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07 Limitador
de
Grama
com
borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,
material resistente e flexível, permite vários
formatos de canteiros, 50 metros x 11,5 cm
largura na com verde.

Rolo

187,9

1.879,00

VALOR TOTAL R$ 4.065,65

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 142.116,95 (cento e
quarenta e dois mil cento e dezesseis reais com noventa e cinco centavos),
conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.
3-DA ABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida 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: 31/03/2022.
HORA: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas
como tais nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014.

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.

d) Pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP,(LC n° 123/2006 e LC n° 147/2014).
4.3-Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica
enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014 e que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos e
apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de
r.i8i
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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.

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
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 XXXÍll do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar

devidamente credenciado, sendo imprescindivel, 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 á 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.
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5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado 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):

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./Zplanalto.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 Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluír-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
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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 nenhurria 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 federai
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.
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 deixe 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.
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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
9 deste edital de licitação.

6.4.1.5-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto)
e no anexo l(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 SRP N° 024/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022
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 pelo(a) Pregoeira(a).
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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 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.
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.

9.2.3- 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°
12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.3.2 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração
Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3.3 - 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.
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9.2.5 - Documentos Complementares:

9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV)

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
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 S
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 dê
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.

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 a abertura dos envelopes,
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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 de 7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:30h, 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 Flabilitação) e obedecerá, quanto a 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 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 licitantes.

10.2.2-O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3-O(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.
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10.2.4-O(a) Pregoeíro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
item e aquelas licitantes 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 vírgula 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 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-O(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(a) 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 ás 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.

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
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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 às 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 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.

10.3.1 — Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno
porte, ou que se enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006
e Lei Complementar n° 147/2014.

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 uteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso

apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a
devida re^gulanzação da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.
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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) 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 ás 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 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 à contratação.

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados
para assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05(clnco) dias, nos casos
em que o Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a
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contratada terá o mesmo prazo para devolução(em até 05(cinco) dias), sob pena de
decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela
Municipalidade, por intermédio da emissão da Nota de Empenho.
12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no contrato.

12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias
que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros
atos ilícitos.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser

solicitadas á autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA

13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n° 4673/2017.

13.2 -É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.

13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão
reajustados.

13.4-Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e
demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econõmico-financeiro
com fundamento no artigo 65, 11, "d", da Lei n° 8.666/93.

13.5-0 Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:

13.5;1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado:

13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa;
13.5.2.1- Descumprír as condições da Ata de Registro de Preços;

13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;

13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos arliqos 77 a 80 da Lei
8.666/93.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
mm

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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

13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no

respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou
entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a
nova ordem de registro.

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1- A empresa deverá efetuar a entrega no local que for definido, dentro dos limites

geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da solicitação de compra.

14.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à
entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.
14.3- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando
rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger seus
conteúdos contra danos durante o transporte até o local de entrega.
14.3.1- As flores devem estar com folhagens verdes e em período de floração.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta
bancária da Contratada indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
14.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a)
b)

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridas;

c)

Local onde serão entregues/instalados os objetos;

d)
e)
f)

Prazo para instalação;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

14.6- São Obrigações da CONTRATANTE:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato.

b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da
execução.

c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias
financeiras em vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.

e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere á execução do objeto.
f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas
nos materiais.

14.7- São Obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

b) Proceder á substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem
ônus para o Município;

c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art 57 da Lei no
8.666/93.

d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
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f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da

execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo á Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL.

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
15.1.1.1- 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;

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

15.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
15.1.1.4- 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;

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. Ata de

Registro de Preços 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.

15.2.2- A Detentora da Ata 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 Contas do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;

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 da Ata;
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7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata
de Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora, que será graduada
de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,

injustificado, a Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.
b) 10/o(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprímento 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/o(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a
qualquer cjáusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3/o(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/o(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de
Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral
da administração, motivado por culpa da detentora da Ata, garantida defesa prévia
independentemente das demais sanções cabíveis;

15.2.4. 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;

advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado

do hcitante e/ou Detentor da Ata, 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 comínações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

y

okj

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda

ujilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na

4) a rnulta, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do detentor da Ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta a
detentora da Ata respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

j^dldalme^^^ devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso. cobrada
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

diretaniente do pagamento devido à Detentora da Ata o valor de qualquer multa
porventura imposta.

^

^
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7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a Detentora da Ata 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.
16- DO REAJUSTE

16.1 - Os preços dos objetos, constantes neste editai, caracterizando o valor unitário do

objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso 11 do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

16.2 - 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) 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.

16.3 - 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,

16.4 - 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 a revisão de preços solicitada pela Contratada.

16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto

16.6 - 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.
17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação 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.

Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos^ financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programátíca
00190
02.103.04.122.0402.2007
00430
03.107.04.124.0402.2015
00500

05.115.15.512.1501.10511

Destinação de recurso
3.3.90.30.00.00.00000
3.3.90.3O.00.QO.0O000
3.3.90.30.00.00.00000

ass

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:75.460.526/000M6

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

MUNICÍPIO DE

00680

05.116.
.15.452.1501 .2053

3.3.90.30 .00.00looooo

00720

06.119.■26.782.2601 .2067

3.3.90.30 .00.00'.00000

00940

07.121.■ 12.361.1201 ■2036

3.3.90.30,.00.00 .00000

01270

07.121.■ 12.361.1201 .2045

3.3.90.30..00.00 .00000

01310

07.121..12.361.1201 ■2046

3.3.90.30. 00.00 .00000

01440

08.124..27.812.2701 .2069

3.3.90.30. 00.00 .00000

01630

09.126..10.301.1001 ■2027

3.3.90.30. 00.00 .00000

02040

10.142..08.243.0801 ■2023

3.3.90.30. 00.00 .00000

02520

11.133..20.606.2001 .2057

3.3.90.30. 00.00 ■00000

02720

12.134..22.661.2201 .2062

3.3.90.30. 00.00 ■00000

02830

13.136..18.541.0801 .2055

3.3.90.30. 00.00 ■00000

02930

14.138..13.392.1301 .2047

3.3.90.30. 00.00,.00000

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, a vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 17.1.

17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências

pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já

declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição do processo licitatòrio
PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 024/2022.

17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.

17.8- 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.

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

18.1- 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 18.2, 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 07:30h e 11:30h edas 13:30h e 17:30h.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- 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.

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.
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18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contrarrazões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

18.5- 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 contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista
imediata dos autos.

18.6- 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.

18.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.
18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12(do2e) meses,
contados a partir da data de assinatura do instrumento contatual, podendo ser
prorrogado por igual período.

20 - DA CONTRATAÇÃO

20.1- 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 Detentora da Ata, a
qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

20.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

20.3- 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.

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art 64 6 1° da Lei n°
8.666/93.

' c.

.

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços.
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20.4- 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.

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura da Ata de Registro de Preços, 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.

20.5.1- Até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o adjudicatário, a
retomada do procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas

anteriormente apresentadas pelas iicitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.°
10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às Iicitantes
que não cumprirem os compromissos assumidos no certame.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1- 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.

21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

21.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão á luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são compíementares entre si.

21.4- 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.

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de
Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da

licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
22 - ANEXOS DO EDITAL

22.1- 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
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ANEXO Vil - IVlinuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato.
ANEXO IX - Termo de Referencia.

Planalto-PR, 16 de março de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO

SOCIAL:.
CNPJ

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos

Sr.(a).
portador(a) da cédula de identidade sob
e

CPF

sob

n°
n°

A participar do procedimento íicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 024/2022, 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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ANEXO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022
- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO
SOCIAL:.
CNPJ

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

O

representante

legal

da

empresa

, na

qualidade de

Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

024/2022, 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
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO

SOCIAL:.
CNPJ

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

024/2022, 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

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO
mm

m»»'*
'

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022, 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

1:204
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do llcitante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO
SOCIAL:
CNPJ

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

O

representante

empresa
^

>

na

legal

da

qualidade de Proponente do

procedimento licítatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

024/2022, 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

í •

o
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ANEXO VII-(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022

do mês de

de

, o Município de Planalto - PR, inscrito no

CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, n°
1583, centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. Luiz Carlos Boni, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alterações, do Decreto Municipal n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017e da Lei

10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão
Presenclal SRP n° 024/2022 por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada
e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em
, resolve
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as

condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.

Estado do

> sediada na
n°
, inscrita no CNPJ sob o n°

Inscrição Estadual sob o n°
neste ato representada por seu
e do CPF n°

, na cidade de
e

, doravante designada CONTRATADA,
Sr

portador do RG n°

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de
equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como: flores, folhagens,
arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de

jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos, a fim de atender as necessidades do Município de Planalto -PR, conforme
especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
Quant Unid.
unitano

1.2. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.

Íí:;ü6
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO

3.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a Indicação pelo

órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de

empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar,
conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.

3.2. A aquisição obedecerá a conveniência e as necessidades do Municíoio de
Planalto - PR.

3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela
Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO

4.1- A detentora da Ata deverá efetuar a entrega no local da obra ou local que for
definido, dentro dos limites geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação de compra.
4.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à
entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.
4.3- A detentora da Ata deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de

defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade,

observando rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger
seus conteúdos contra danos durante o transporte até o local de entrega.
4.3.1 - As flores devem estar com folhagem verde e em período de floração.
4.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta

bancária da detentora da Ata indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil
contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
4.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações;
a)
b)
c)

Identificação da Secretaria Municipal soíicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridas;
Local onde serão entregues/instalados os objetos;

d)

Prazo para instalação;

e)
f)

Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal soíicitante.

4.6- São Obrigações da Detentora da Ata;

a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato.

b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da
execução.

c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias
financeiras em vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.

e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.
f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas
nos materiais.
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4.7- São Obrigações da Detentora da Ata:

a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

b) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem
ônus para o Município;

c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art 57 da Lei no
8.666/93.

d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.

f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da

execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação 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. Será considerada como data do pagamento
o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Detentora da Ata, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata
de Registro de Preços.

5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00190
00430
00500
00680
00720
00940
01270
01310

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.0000Q

03.107.04.124.0402.2015

3.3.90.30.00.00.00000

05.115.15.512.1501.1051

3.3.90.30.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.30.00.00.00000

06.119.26.782.2601.2067

3.3.90.30.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01440

08.124.27.812.2701.2069

3.3.90.30.00.00.00000
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01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02040

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.30.00.00.00000

02520

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.30.00.00.00000

02720

12.134.22.661.2201.2062

3.3.90.30.00.00.00000

02830

13.136.18.541.0801.2055

3.3.90.30.00.00.00000

02930

14.138.13.392.1301.2047

3.3.90.30.00.00.00000

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DA ATA
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante

da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo de referência, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata, e de tudo dará

ciência à Administração, bem como atestar a entrega do objeto, nos termos do item 14
do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade

da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios. ou material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei
n° 8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da
Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer
necessária, o Servidor Wíllían Fernando Kealer para, junto ao representante da

detentora da Ata, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de
comunicação oficial à Detentora da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante,
poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação
à Detentora da Ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do

caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
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7.3.2 — Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da

Lei—n—8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da

superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

7.4.2. Caso seja inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento,
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando

analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem
o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da

Administração no prazo de 30(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

7.7. É vedado à Detentora da Ata interromper a entrega dos materiais enquanto

aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às
sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário

Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais

vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.
7.9. E proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação salvo nos
casos previstos acima.

J^^vendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia

atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
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8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
ou não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caputóo art. 87 da Lei
n° 8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02.

8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.

8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da
licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de
Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;

h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a

Ata de Registro de Preços 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.

9.3- A Detentora da Ata 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 Contas do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;

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 da Ata de Registro de Preços;
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7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da
Ata de Registro de Preços, sujeitará o Detentor 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 Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um
por cento) sobre o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na
entrega.

b) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a

Ata, 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 da Ata de Registro de Preço por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, 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 da Ata de Registro de Preços, por infração á
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de

Registro de Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por
ato unilateral da administração, motivado por culpa da Detentora da Ata, garantida
defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;
9.5. 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 Detentor, 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, sujeitandose 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 detentor da ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
Detentora da Ata

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, á Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido á detentora da Ata o valor de qualquer
multa porventura imposta.
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7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a detentora da Ata 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.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. São obrigações da Detentora da ATA:

11.1.1. A detentora da ATA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);

11.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
11.1.5. A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão

verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.
11.1.6. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes

ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
11.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

11.1.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
11.2. São Obrigações da Contratante:
11.2.1. Efetuar o pagamento ajustado;

11.2.2. Dar à Detentora da Ata as condições necessárias à regular execução do
Contrato.

12 . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMUNICAÇÃO e SUBCONTRATACÃO
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.
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Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do
presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não
possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema,
com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele

omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado
com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n° 024/2022, o seu respectivo
Termo de referência, e a proposta da empresa.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n° 024/2022.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Boni, Prefeito Municipal do Município
de Planalto, e pelo (a) Sr.(a)
, qualificado preambularmente, representando a
Detentora da Ata.

Planalto - PR,

de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

(NOME)
Detentora da Ata

Representante Legal
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ANEXO VIM

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022

/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 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:
inscrita no CNPJ sob n.°
■

^

com sede à

Cidade de

pelo Administrador(a) o Sr(a)
portador(a) do RG n.°
residente

e

devidamente
,

, neste ato representado

^ brasileiro{a), comerciante,
, e do CPF sob n.°

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 SRP N° 024/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é contratação de empresa para aquisição de tubos e adueías
de concreto armado pré-moldado, destinados á construção e manutenção de
bueiros/drenagens no Município de Planalto —PR, nas condições fixadas nas cláusulas
a seguir:

Objeto

Quant Untd.

Preço

Preço

unitário

total

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
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 SRP N°024/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços contratados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(

)daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTfRATADA

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em
até 30 (trinta) dias 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 Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a

descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
solicitante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos comprados, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
o) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- 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 edital, em função de alterações
na legislação pertinente.

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 - 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 na cláusula 17.1 do Edital.

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 QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimpiemento total do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) A empresa deverá efetuar a entrega no local que for definido, dentro dos limites

geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5(cinco) dias úteis apôs
o recebimento da solicitação de compra.

b) As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à
entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.

c) A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade!
observando rigorosamente as características especificadas, adequadas para
proteger seus conteúdos contra danos durante o transporte até o local de
entrega.

d) As flores devem estar com folhagens verdes e em período de floração.
e) O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta
bancária da Contratada Indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil
contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do
objeto.
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f) O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridas;
Local onde serão entregues/instalados os objetos;
Prazo para instalação;

Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
Paragrafo Terceiro: São Obrigações da CONTRATANTE:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA
para a fiei execução do contrato.

b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da
execução.

c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias
financeiras em vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.

e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do
objeto.

f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades
observadas nos materiais.

Paragrafo Quarto: São Obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus
anexos.

b) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado,
sem ônus para o Município;

c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1o do art. 57 da Lei no 8.666/93.

d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais

f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários

g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciáríos, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.

i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência
da execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à

Administração, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos,
indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - 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:
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DOTAÇOES
Conta da despesa

Funcional programática
02.103.04.122.0402.2007|

Destinação de recurso

03.107.04.124.0402.2015

3.3.90.30.00.00.00000

05.115.15.512.1501.1051

3.3.90.30.00.00.00000

05.116.15.452.1501.2053

3.3.90.30.00.00.00000

06.119.26.782.2601.2067

3.3.90.30.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000

01270
01310

07.121.12.361.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

07.121.12.361.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01440
01630

08.124.27.812.2701.2069

3.3.90.30.00.00.00000

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02040
02520
02720
02830

10.142.08.243.0801.2023

3.3.90.30.00.00.00000

11.133.20.606.2001.2057

3.3.90.30.00.00.00000

12.134.22.661.2201.2062

3.3.90.30.00.00.00000

13.136.18.541.0801.2055

3.3.90.30.00.00.00000

02930

14.138.13.392.1301.2047

3.3.90.30.00.00.00000

00190
00430
00500
00680
00720
00940

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - 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
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:
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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 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, sujeitandose 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.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PLANALTO

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

9)serão punidos com a pena de declaração de ínidoneidade 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 NONA - PRAZOS

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato
será de 12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.

Parágrafo Segundo - O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá
ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse da administração, nos
termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - 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 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.

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.

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 DÉCIMA PRIMEIRA - 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/obieto

contratado;

d)

e)

^

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;

a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
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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;

í)

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 SEGUNDA - 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: 85.750-000Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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.
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Prefeitura Municipal de Planalto
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N"024/2022

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° 024/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de
equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como:
flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas
condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagens para
revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos.

VALOR TOTAL: R$ 142.116,95 (cento e quarenta e dois mil
cento e dezesseis reais com noventa e cinco centavos).
DATA DA ABERTURA: 31 de março de 2022 - às 09:00
(nove) horas.

Maiores informações Jimto ao Departamento de Licitações em
horário
de
expediente
ou
pelo
e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identlflcador:D6CA6D40

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 17/03/2022. Edição 2479

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

^0^

informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https://www.dianomunicipal.com.br/amp/materia/D6CA6D40/03AGdBq25JhY7FsAZhN2JWU9a-tjgL3YbXGr4TfF7yR6oKDA-OFL-je_ZQVmUNF... 1/1

