
PREFEITURA MUNICIPAL

PLANALTO

município de planalto

CNPJ N° 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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Planalto-PR, 18 de março de 2022.

SOLICITAÇÃO PARA PREFEITO

DE: Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária de Educação
.CONVrTS Ü PRtiGAO u :pL-

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

UOÍffÇÃO
Snt.OTACAO: âÃG-
r'PiCC£3SOtS):i4i_ /âüââ-

Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a aquisição de fraldas para uso na crianças que freqüentam os CMErs do
Município de Planalto-PR. Conforme segue:

Item Objeto Quant, Unidade Valor

Unitário

Valor

Total

01 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO RN

INFANTIL

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadínho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
Informações do produto.

Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência

cremer.

Pampers, Huggies,

18.000 UN 1,46 R$

26.280,00
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02 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO P

INFANTIL

fralda respirável, com revestimento Interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
HIpoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 5 à 7,5 kg
Marca de referência

cremer.

Pampers, Huggies,

22.000 UN 0.77 R$

16.940,00

03 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO M

INFANTIL 22.000 UN 1,15 R$

25.300,00

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.)
Hipoalergènica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos.

.c^ 0002



Uha-.'"

PREFEITURA MUNICIPAL

município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP: 85.750-000
e-mall: planalto@planalto.pr.gov.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO PARANÁ

04

w

05

adesivos, alce vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada.

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies e
cremar.

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL

UNISSEX TAMANHO G

fralda respirávei, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esíicadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers, Huggies e
cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO EXG

INFANTIL

18.000

14.000

UN

UN

1,20

1,14

R$

21.600,00

R$

15.960,00
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fralda respirávei, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatológica mente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

de 12 á 15 kg
Marca de referência

cremer.

Pampers, Huggies,

Valor

Total

R$ R$
106.080,00

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$
106.080,00 ( cento e seis mil e oitenta reais).

Cordialmente.

TTIüJL' jcáji Á)i/\Y\jCX
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária de Educação
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^ município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

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

TERMO DE REFERÊNCIA
1. ORGÃO INTERESSADO

1.1.Secretaria Municipal de Educação.

2. OBJETO

2.1.Contratação de empresas para aquisição de fraldas para uso nos CMErS, visando

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Planalto-PR,

conforme as especificações, quantitativos e obrigações contidas neste Termo de Referência.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.Marli Salete Dieckel de Lima.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1.Inicialmente cabe destacar que atualmente 275 crianças estudam nos dois CMErS do

Município de Planalto e visando atender a todas aquelas que ainda fazem uso de fraldas,

faz-se necessária a aquisição do objeto descrito no item 2,

4.2.0bservando a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do

Adolescente, observa-se que incumbe ao Poder Público o fornecimento dos recursos

relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

4.3. Como sabe-se nos CMErS são atendidas crianças de 4 meses a 4 anos sendo para

todos ofertada alimentação, cuidados, bem como os produtos necessários pra higiene e

saúde deles, sendo a fralda m item de suma importância, até mesmo porque muitas

crianças que freqüentam os CMErS são filhos de famílias carentes.

4.4. A aquisição das fraldas não se trata apenas de um simples produto de higiene íntima,

pois promovem a prevenção do agravamento da doença e principalmente promove a

dignidade do infante. O direito ao recebimento de fraldas descartáveis está também

vinculado ao direito à saúde, pois sua indisponibilidade gera agravamento da condição

moral e física.

4.3. Responsáveis pela cotação de preços: Marli Salete Dieckel de Lima.

4.4. O valor foi definido pelo preço médio obtido através de pesquisa no Banco de Preços,

no Site Menor Preço, contratos de outros municípios, embora de 2021, pois não foi

encontrada licitação de 2022 e também orçamentos de 03 empresas.

4.5. Embora os orçamentos tenham sido de pacotes fechados, a licitação será feita por

unidade visando obter o melhor preço para lançamento dos objetos.

^-0005



MUNICÍPIO DE

município de planalto
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Item Objeto Quant. Unidade Valor

Unitário

Valor Total

01 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO RN

INFANTIL 18.000 UN 1,46 R$26.280.00

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição;
Celulose, polímero superabsorvente,
poliproplleno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência

cremer.

Pampers, Huggies,

02 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO P

INFANTIL 22.000 UN 0,77 R$16.940,00

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel superabsorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou

onoe



MUNICÍPIO DE
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
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marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropíleno, polletileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser

fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 5 à 7,5 kg
Marca de referência

cremer.

Pampers, Huggies,

03 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO M
INFANTIL 22.000 UN 1,15 R$25.300,00

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel superabsorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropíleno, polletileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
Bbricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada.

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
nformações do produto.

Máximo 6 â 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies e
cremer.

04 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO G
INFANTIL 18.000 UN 1,20 R$21.600,00

fralda respirável, com revestimento interno

39 ~0u[i7
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suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoaíergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, poíietileno. elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
fabricada com componentes atóxicos não
propensos a causar Irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
nformações do produto.

Máximo 9 á 12,5 kg.
Marca de referência Pampers, Huggies e
cremer.

05 FRALDA DESCARTÁVEL

UNISSEX TAMANHO EXG
INFANTIL 14.000 UN 1,14 R$ 15.960

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

êcho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel superabsorvente]
Hipoaíergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, poíietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve ser
"abricada com componentes atóxicos não
propensos a causar irritação em contato
com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

cA^
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unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
Informações do produto.

de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers, Huggies,
cremer.

Valor

Total

R$ RS 106.080,00

O custo total estimado para a contratação é de R$ 106.080,00 ( cento e seis mil

e oitenta reais).

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1.A vigência contratual é a partir da assinatura do contrato, por 1 (um) ano.

6.2.A empresa vencedora do certame deverá entregar os referidos objetos conforme

solicitação da Secretaria de Educação, no endereço fornecido pela mesma.

6.3.A solicitação mencionada no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

a) Secretaria Municipal solicitante;

b) Definição, quantidade dos itens a serem adquiridos;

c) Data e local da entrega;

d)Assinatura da Secretaria responsável.

6.4.Todas as despesas decorrentes da entrega dos objetos desta licitação, correrão por

conta da contratada incluindo despesas com deslocamento.

6.5.0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço, com

apresentação da respectiva nota fiscal.

6.6.Demals atos pertinentes á execução das entregas serão exigidas no edital e juntamente

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

aprovação do setor jurídico desta municipalidade.

6.7.As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos serviços

prestados, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no

Departamento de Compras do Município ou ainda, na própria Secretaria Solicitante,

permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

(A 3
O ti ̂ 5
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município de planalto
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Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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7PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

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

7.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias, na sede da

Secretaria de Educação, localizada na Rua Paraná, n° 1571, centro, telefone 46-3555-1641

ou em local escolhido pela Secretária de Educação e mencionado na solicitação descrita no

item 6.3, acompanhados da Nota Fiscal com uma cópia reprográfica da Autorização de

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

7.3.N0 momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os produtos se

estes não atenderem as especificações do Edital, devendo o fornecedor substituí-los no

prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

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

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

o produto a contaminação e/ou deterioração;

b) Houver na entrega, produtos rasgados, deteriorados, etc.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

objetos.

8.2. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente entregues pela

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

9.DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

9.1.Entregar as fraldas em embalagem plástica lacrada, onde conste informações como

marca, tamanho, peso mínimo e máximo de uso, data de fabricação, descrição do produto

ser hipoalergênico, testado dermatologicamente, quantidade de fraldas em cada embalagem

(cabe destacar que cada embalagem deve conter no máximo 80 fraldas embaladas).

9.2.Demais atos pertinentes a entrega do objeto serão exigidas no edital no contrato definido

pelo setor de compras e licitações, que deverá passar por aprovação do setor jurídico desta

municipalidade.

9.3.AS solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,

para fins de recebimento definitivo dos produtos.

b.í
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9.4.As solicitações provenientes da Secretaria participante do contrato, após o recebimento

definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no

Departamento de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a

fiscalização de órgão interno e externos.

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela

Secretária de Educação desta municipalidade, Marli Salete Dieckel de Uma.

11. TABELA COMPARATIVA DE VALORES.

1. SUPERMERCADO LUCIETTO LTDA.

2. KRAEMER E KRAEMER LTDA.

3. SUPERMERCADO LUERSEN

4. BANCO DE PREÇOS

5. MENOR PREÇO

6. PREFEITURA DE PONTAL DO PARANÁ

7. PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA

Item Lucietto Kraemer Luersen Banco de Menor Pref. de Pref. de MÉDIA ?

01 02 03 Preços.04 Preço.05 Pontal.06 União 07

1. 1,33 1,27 1,22 2,01 ^1,46 ;
2. 0,83 0,91 0,97 0,97 0,61 0,49 0,60 0,77

3. 1,54 1,34 1,54 1,49 1,02 0,48 0,64 1,15

4. 1,88 1,64 0,56 0,70 1  1.20 j
5. 1,89 0,63 0,89 i .1.14 J

OBS: alguns valores não foram acrescentados na tabela de valores, devido ao preço ser muito

elevado em comparação ao outros usados no cálculo.

Planalto - PR, 21 de março de 2022.

^TT]jCLa.L Jo
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

LiOi l (5. 3^^'
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

-orai



MUNICIRIO

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA

TELEFONE: (^6)
ENDEREÇO: AU. r/.Q V ̂

CIDADE: rirsfwf^viM

CNPJ;

ESTADO: ££

OBJETO: Aquisição de FRALDAS necessárias para uso nos CMErS para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município de Planalto-PR. Conforme

abaixo segue:

Item Objeto Quantidade Unidade

01 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fraldai
respirável.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele.
Fralda estampada.
Tamanho RN

Máximo 6 kg
Com no mínimo 36 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE

Xô>í\

u

MTixLcl-.

R$ R$

ii.335,í)0

02 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respirável.
fecho fácil esticadinho-

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição;
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada
com componentes atóxicos não propensos
causar irritação em contato com a pele.

Fralda estampada.
Tamanho P

Máximo 5 à 7,5 kg

500 PCTE

xmvtfil-

R$ R$

13/^3

0012



UNICIPIO D

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

Com no mínimo 50 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

03 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respirável.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição;
Celulose, polímero superabsorvente
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada
com componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele.

Fralda estampada.
Tamanho M

Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 44 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE R$ R$

'AAPtvÍoÍ-

33,âS O

04 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX FraldalSOO
respirável.
Fecho fácil esticadinho.

Toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente. Aloe vera. Elásticos auto
ajustáveis nas pernas.
Fralda estampada.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos
causar irritação em contato com a pele.

Tamanho G

Máximo 9 á 12,5 kg,
Com no mínimo 38 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers. Huggies.

PCTE R$ R$

JíikÍdÍ .

âOÍ35/Q3

05 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX
Tripla proteção.
Fralda respirável.
Fecho fácil esticadinho.

Toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Fralda estampada.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a

500 PCTE

3V

R$ RS

^3.33 \0

Q .
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MUNICfRIO PE
PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

causar irritação em contato com a pele.

Tamanho EXG

de 12 à 15 kg
Com no mínimo 24 fraldas por pacote (Jumbo)
Marca de referência Pampers, Huggíes.

Valor

Total

R$

VALOR TOTAL: R$

Validade da Proposta; A jjyj riQ
Datai.A.d.... de .JICTVaUJ^..... de 2022.

Uw widí.
ASSINATURA COM CARIMBO

75.556.431/0002-19

LOERSEN- Cõmercio de Produtos
Alimentícios Lida.

Ay. Rio Grande do Sul, 366 -Centro
[85.750-000 • Planalto • Paraná j

^-0014



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

íAEMPRESA:

TELEFONE: (_)

ENDEREÇO: Ri. rx TVsr.4-

CIDADE:_(2kü^

PROPOSTA DE PREGOS

í^|MiTvrtv^cVtrc\fjR Í'(\nCKJsXtfí lUo

^PÀník f/}ntío(l-^(]9
ESTADO: _££

CNPJ:

OBJETO: Aquisição de FRALDAS necessárias para uso nos CMErS para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município de Planalto-PR. Conforme

abaixo segue;

Item Objeto Quantidade Unidade

01 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respiràvel.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropíleno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a
cansar irritação em contato com a pele.
Fralda estampada.
Tamanho RN

Máximo 6 kg
Com no minimo 36 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE R$ RS

02 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respiràvel.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropíleno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos
causar irritação em contato com a pele.

Fralda estampada.
Tamanho P

Máximo 5 à 7,5 kg

500 PCTE

Í>T

3

R$ R$

0015



MUNICfPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

Com no mínimo 50 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

03 FRALDA DESCARTÁVEL UNÍSSEX fralda

respirávei.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos
causar irritação em contato com a pele.

Fralda estampada.
Tamanho M

Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 44 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE R$ R$

04

05

FRALDA DESCARTÁVEL UNÍSSEX Fralda
respirávei.
Fecho fácil esticadinho.

Toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente. Aloe vera. Elásticos auto
ajustáveis nas pernas.
Fralda estampada.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele.

Tamanho G

Máximo 9 à 12,5 kg.
Com no mínimo 38 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers. Huggies.

500 PCTE R$

❖

R$

FRALDA DESCARTÁVEL UNÍSSEX
Tripla proteção.
Fralda respirávei.
Fecho fácil esticadinho.

Toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Fralda estampada.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a

500 PCTE R$ R$

-0016



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

causar irritação em contato com a pele.

Tamanho EXG

de 12à 15 kg
Com no mínimo 24 fraldas por pacote (Jumbo)
Marca de referência Pampers, Huggies.

Valor

Total

RS 7S.^-fo,a

VALOR TOTAL: R$ (Yj

Validade da Proposta;

Datar.l.L... de de 2022.

ASSINATURA COM CARIMBO

0017



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001 -16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

TELEFONE: (_)

ENDEREÇO:

CIDADE:.

CNPJ: 7^.

ESTADO: ££

OBJETO: Aquisição de FRALDAS necessárias para uso nos CMETS para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município de Planalto-PR. Conforme

abaixo segue;

Item Objeto Quantidade Unidade

01 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respirável.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos
causar irritação em contato com a pele.
Fralda estampada.
Tamanho RN

Máximo 6 kg
Com no mínimo 36 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE R$ R$

A)

02 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respirável.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada
com componentes atóxicos não propensos
causar irritação era contato com a pele.

Fralda estampada.
Tamanho P

Máximo 5 à 7,5 kg

500 PCTE

XJs^

AVIvvc/.

R$ R$

ié.V75,íb

-0018



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

Com no mínimo 50 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

03 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX fralda

respirávei.
fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato cora a pele.

Fralda estampada.
Tamanho M

Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 44 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE

âa

R$ R$

04 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Fralda
respirávei,
Fecho fácil esticadinho.

Toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente. Aloe vera. Elásticos auto
ajustáveis nas pernas.
Fralda estampada.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com a pele.

Tamanho G

Máximo 9 à 12,5 kg.
Com no mínimo 38 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies.

500 PCTE

Xgvrv

xuwd

R$ R$

,55 H775,^:ü

H

05 FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX

Tripla proteção.
Fralda respirávei.
Fecho fácil esticadinho.

Toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Elásticos auto ajustáveis nas pernas.
Fralda estampada.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve ser fabricada

com componentes atóxicos não propensos a

500 PCTE

30

R$ R$

53.^50;,30

0019



PIO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

causar imtaçâo em contato com a pele.

Tamanho EXG

de 12 à 15 kg
Com no mínimo 24 fraldas por pacote (Jumbo)
Marca de referência Pampers, Huggies.

Valor

Total

RS

'^5^75,(X)

VALOR TOTAL: R$ 7^.

Validade da Proposta

Data:u.. de JÍTxOSIXjÔ, de 2022.

JiA/r-CW^ 70
ASSINATURA COM CARíNÍBG

•^*^-0020



(M) 11.102

(M)84.849

19.317

<Ml 25.463

00.802

47.063

00.681

m 02.131

11.145.

23.720.

.277/0001

.256/0001

.579/0001

.374/0001

.002/0001

.094/0001

.516/0001

.705/0001

.401/0001

.752/0001

município de pontal do PARANÁ
CNPJ: 01.609.843/0001-52 Estado do Paraná Exercício;

Pregão Registro de Preços
-41 SOLO COMERCIAL LTDA BABYWILLY 0 63
-68 JAIME MARTINS DA SILVA ME 0^00
-49 JEAN RENATO RODRIGUES PEREIRA 0^00
-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L 0,00
-02 ALTÊRMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD/ o!oO
-01 Cirulabor Produtos Cirúrgicos ■ LTDA g 00
-49 Fraldas CK lnd?stria e Com?rclo Ltda g gg
-73 TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE ÜTILIDADEt 0,00
-56 LA DALLA PORTA JÚNIOR ggg
-22 JARDIM DISTRIBUIDORA DÊ COSMÉTICOS LTDA o'oo

0,6Sij;Áfr.gm,at^n.te
0,00 l^âo GgIoü^-''"''
0,00 Nâo Colou

0.00 Nâo Cotou

0.00 Nâo Cotou

0,00 Nâo Colou

0,00 Nâo Cotou

0,00 Nâo Cotou

0.00 Nâo Cotou

0.00 Nâo Cotou

gi Resultado Final do Pregão Registro de Preços n° 14 / 2021
Lote

Quantidade

Arrematante

Lote

Quantidade

Arrematante

Lote

Quantidade

Arrematante.

Lote:

Quantidade:

Arrematante:

Lote:

Quantidade:

Arrematante:

Lote:

Quantidade:

Arrematante:

Lote:

Quantidade:

Arrematante:

Lote:

Quantidade:

Arrematante:

1  Item n°: 1 Cód. Item; 11713
5760 Valor Unitário: 1,24
TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE

1  Item n°: 2 Cód. Item: 11714
84000 Valor Unitário: 1,01
Fraldas CK lnd?stria e Com?rcio Ltda

1  Item n=: 3 Cód. item: 11715

80000 Valor Unitário; 1,14
Fraldas CK lnd?stria e Com?rcio Ltda

1  Item n°: 4 Cód. Item: 11716

61600 Valor Unitário: 1,20
Fraldas CK índ?stria e Com?rcio Ltda

1  Item n°: 5 Cód. Item: 11717
2600 Valor Unitário: 0,49
SOLO COMERCIAL LTDA
1  Item n": 6 Cód. Item: 11718

6000 Valor Unitário: 0,48

SOLO COMERCIAL LTDA
1  Item n°: 7 Cód. Item: 11719
6500 Valor Unitário: 0,S6
SOLO COMERCIAL LTDA
1  Item n°: 8 Cód. Item: 11720
6500 Valor Unitário: 0,63

SOLO COMERCIAL LTDA

Economicidade: 2,36 %
Valor Total: 7.142,40

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Economicidade: 26,81 %
Valor Total: 84.840,00

Economicidade; 34,10 %
Valor Total: 91.200.00

Economicidade: 45,95%
Valor Total: 73.920,00

Economicidade: 15,52%
Valor Total: 1.274,00

Economicidade: 4,00 %
Valor Total: 2.880,00

Economicidade: 27,27 %
Valor Total: 3.640,00

Economicidade: 46,15%
Valor Total: 4.095,00

Unidade:

Marca:

Situação:

Unidade:

Marca:

Situação:

Unidade:

Marca:

Situação:

Unidade;
Marca:

Situação:

Unidade:

Marca:

Situação:

Unidade:

Marca:

Situação:

Unidade:

Marca:

Situação:

Unidade:

Marca:

Situação:

EMBALAGEM

safetv

Arrematado

EMBALAGEM

CK/NOTURNA

Arrematado

EMBALAGEM

CK/NOTJRNA

Arrematado

EMBALAGEM

CK/NOTURNA

Arrematado

EMBALAGEM

BABY WILLY

Arrematado

EMBALAGEM

BABY WILLY

Arrematado

EMBALAGEM

BABYWILLY

Arrematado

EMBALAGEM

BABYWILLY

Arrematado

Resumo de Resultado do PregãaRéglstro de Preços n® 14 / 2021

0,49

.277/0001-41 : -SOLO COWIERCIAL.LTDA ■
_QWe Unidade Material/Serviço Marca Valor Unitário

2600 IBALAGt Fralda Descartável Infantil Tamanho Pequeno; Gel BABYWILLY
ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente,
elásticos

6000 1BALAGE Fralda Descartável Infantil Tamanho Médio; Gel BABY WILLY
ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente,
elásticos.

6500 IBALAGE Fralda Descartável Infantil Tamanho Grande; Gel BABYWILLY
ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente,
elásticos.

6500 IBALAGf Fralda Descartável Infantil Tamanho Extra Grande: BABYWILLY
Gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente,
elás

Quantidade de Itens: 4 Total da Empresa: R$
;705/0001-73 :• TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES: DÓMESTICAS LTDA-

Qtde Unidade Material / Serviço Marca Valor Unitário
5760 IBALAGE Fralda Descartável Geriátrica Tamanho Pequeno: safetv 1,24

Gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente.

Valor Tota

1.274,00

2.880.00

3.640,00

4.095,00

11.889,0(
t

*. f '

vaiorTota

7.142,40

Página 6 de
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município de pontal do parana
CNPJ: 01.609.843/0001-52 Estado do.Paraná Exercício:

Pregão Registro de Preços

%

J  "

I lelástic

Quantidade de Itens: 1 Total da Empre

:;00;6>8)1^5ff6/000 Fraldas'CK-rlrid?átriãpj;CpmTrcio Ltdã ■

r

Lote Item Qtde Unidade Material / Serviço Marca Valor Unitário Valor Tota
1 2 84000 IBALAGt Fralda Descartável Geriátrica Tamanho Médio; Gel

ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente,
elásticos

CK/NOTURNA 1,01 84.840,00

R

í

l
i

1 3 80000 1BALAGE Fralda Descartável Geriátrica Tamanho Grande;
Gel ultra absorvente, com barreiras lateral ante
vazamento, prática, anatômica e confortável com
polpa de celulose, gel polímero superabsorvente.
elástico

CK/NOTURNA 1.14 91.200,00

t
l

[

1 4 61600 IBALAGE Fralda Descartável Geriátrica Tamanho Extra
Grande; Gel ultra absorvente, com barreiras lateral
ante vazamento, prática, anatômica e confortável
com polpa de celulose, gel polímero
superabsorvente, el

CK/NOTURNA 1,20 73.920.00

Quantidade de Itens: 3 Total da Empresa: R$ 249.960.0C

t'- - - -rir 2" ■ /jírqtáj'do Pré'gãòPrèfèWçja^^^^^
Em campo especifico disponível no site da licitação eletrônica, não houve manifestação de
interesse dos participantes em recorrer da decisão do pregoeiro. Nada rriais havendo £
constar, foi lavrada a presente ATA, que vai assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Portaria n' / de

Página 7 de
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3° e 4° andares
Fone: 42-3521-1200 e-mail: licitacao@uniaodavitoria.Dr.Qov.br

CNP2 75.967.760/0001-71

Site Oficiai: www.uniaodavitoria.Dr.Qov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.e 190/2021

Processo Administrativo n.- 188/2021 - Pregão Eletrônico n.° 85/2021

ÓRGÃO GESTOR: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR. Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, sita à Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3.- e 4.- pavimentos. Centro, Município

de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.- 75.967.760/0001-71,
neste ato representado pelo Prefeito, BACHIR ABBAS, portador da cédula de identidade n-
3.570.765-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n^ 580.588.429-15.

EMPRESA DETENTORA DOS PREÇOS REGISTRADOS: VENEZA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. Pessoa Jurídica de Direito Privado, localizada à Avenida

21 de Abril, n.- 515, Centro, Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 99.740-
000, inscrita no CNPJ/MF sob o n^. 13.229.567/0001-86, neste ato representado peJo
Proprietário/Administrador, IVONE! CÉSAR BALBINOT, portador da cédula de identidade
n.e 5093560174/SSP-RS e inscrito no CPF sob o n.^ 026.136.680-75.

Resolvem celebrar esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em decorrência do Processo

Licitatório 188/2021, correlato ao Pregão Eletrônico n- 85/2021, aberto em
25/11/2021 e homologado em 10/12/2021, consoante as cláusulas a seguir:

1. DO OBJETO E DOS VALORES

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS, para atender às crianças da Casa Abrigo, unidade
socioassistencial vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
especificações constantes neste Edital e seus Anexos.

VENEZA DiSTRIBUiDORA DE

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Cota Marca Un. Quantidade Vi. Unitário Total dos Itens

2 - PRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL.

TAMANHO P
EXCLUSIVA Jardim Baby UNI 5.000,000 0.6000 RS O.OOO.OO

3 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL.
TAMANHO M

EXCLUSIVA Jardim Baby UNi 5.E«)0,000 0.6400 RS 3.200.00

4 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL.
TAMANHO G

EXCLUSIVA Jardim B^y UNI 5.000.000 0,7000 R$3.500.00

5 - FRALDA DESCARTÁVEL INFAJijriL,
TAMANHO XG

EXCLUSIVA Jardim Bai^ UNI 5.000,000 0,8900 R$ 4-450.00

Total fomoudor RS 14.150.00

Totai gerai; R$ 14.150.00

1.2. O valor total estimado é de R$ 14.150.00 fCatorze mil cento e cinqüenta reais").
ressalvando-se o direito de o município efetuar o pagamento do que efetivamente for
utilizado.

1.3. A entrega dos produtos será realizada de forma parcelada e conforme a necessidade da
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

1.4. O ramo de atividade da empresa deverá ser compatível com o objeto licitado.

1.5. Cabe destacar que os quantitativos especificados no Anexo "01" - Termo de
Referência são estimativas de consumo, não obrigando o Município à aquisição total.
1.6. O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade
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financeira, sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s)
qualquer tipo de indenização.

2. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
da sua assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA
VITÓRIA - PR não será obrigado a firmar as aquisições que dele poderão advir, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens em
igualdade de condições.

3. DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze)
meses, conforme a necessidade da secretaria. Quando solicitados, os produtos deverão ser
entregues de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social -
SEMAS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Ordem de
Compra.

3.2. A entrega dos produtos dar-se-á diretamente da Secretaria Municipal de Assistência
Social - SEMAS, localizada na Rua Visconde de Guarapuava. n.Q 15 - Centro - horário das
OBhOOmin até llhSOmin / 13h30iiiin às IThOOmin de segunda à sexta-feira - Fone
f421 3522-4748. após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca
ofertada, reservando se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o
pedido.

3.2.1. Responsável pelo recebimento: Cleoníce Martinazzo Môller [Coordenadora) e Vílmar
Bayer [Agente Administrativo);

3.3. As entregas deverão ser feitas respeitadas, rigorosamente, as especificações
estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas
condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação ou indenização por parte da inadimplente;

3.4. Os itens objeto desta licitação deverá ser entregues embalados em perfeito estado de
conservação, sem sinais de violação, sem aderência aos produtos, sem amassados, sem
sinais de umidàde, constando externamente na embalagem os dados de identificação, como:
n.s do lote e de acordo com a legislação em vigor.

3.5. Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste
Edital, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão
responsável pelo recebimento expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o
qual posteriormente notificará a empresa vencedora, para que sane as irregularidades
dentro do menor prazo possível;

3.5.1. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as
especificações, todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo este
providenciar com a máxima urgência a sua substituição ou adequação ao edital.

3.5.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do
objeto recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através de

DAr*U|p Assinado de forma digital
Dr\^rilr\ oA/-ijin jX/ONIF r»' • <* j opor BACHIR ivuiNti «sar Pagina 2 de 8
ABBAS:58058842 ABBAS:5805884291S BALBINOT:02 BAL6INOT:0261S66SQ7S

Dados; 2021.12.1 o 14:21:49 /ri oAfipn^i:
915 ^)3W 613668075 13:40:38 .flSOO'

0024



ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3° e 4° andares
Fone: 42-3521-1200 e-mail: licitacao(8>uniaodavitoria.Dr.Qov.br

CNP3 75.967.760/0001-71
Site Oficial: www.uniaodavitoria.Dr.aov.br

Comunicação Interna - C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo de
penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei n.- 8.666/93
e alterações, para aplicação das penalidades previstas neste Edital.

3.6.0 aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.

3.7.0 material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação,
sem aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade.

3.8. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os
produtos.

3.9.0 prazo de validade dos itens entregues deverá ser de no mínimo de 18 meses, a contar
do recebimento dos mesmos.

3.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata Contrato.

4. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
4.1. A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva
comprovação do desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos pronunciamentos dos
setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente;

4.2. Caso no decorrer da vigência da ata de registro de preços haja supressão ou aumento
de preços será permitido o reequilíbrio econômico financeiro, conforme previsão legal.

4.2.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada
por iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que
apresentadas as devidas justificativas e comprovações.

4.2.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os
praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.

4.3. Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirigido ao
Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias
contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente
fundamentado e acompanhado dos seguintes documentos:

I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos
preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;
II - Cópia das notas fiscais dos elementos formadores do novo preço.

4.4. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico
financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido;

4.5. A detentora da ata não poderá interromper a entrega dos produtos durante o período
de tramitação do processo de revisão dos preços.

5. DAS OBRIGAÇÕES:
5.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

BACHIR A«madod.formadlglt.l IVONEI CESARS^ÍSS"
ABBAS!5805884 ABBAS:58058842915 BALBINOT:02 balbinotí)26i3668075 Página 3 de 8
2915

Dados: 2021.12.1014:21:27 613668075
13:42:25

-03'00'
-03'00'

^ -0025



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3° e 4° andares
Fone: 42-3521-1200 e-maíl: licitacao@uniaodavitoria.pr.oov.br

CNPJ 75.967.760/0001-71
ifffraww site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.aov.br

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de
Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados em Ata.

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.2.1. 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:

a. Dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão
supramencionado e à sua proposta e nesta Ata;

b. Efetuar a entrega/execução do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, modelo,
fabricante;

c. Responsabiliza-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);

d. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

e. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;

f. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6. DO PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos
solicitados, mediante a apresentação de Notas Fiscais em nome da Prefeitura Municipal de
União da Vitória, desde que o objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que
foi solicitado e de acordo com as determinações e especificações constantes do presente
Edital e Proposta da Contratada, após terem sido aprovados pelo setor competente do
mesmo (Secretaria Municipal de Assistência Social).
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6.2. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura
Municipal de União da Vitória (Secretaria Municipal de Assistência Social], os pagamentos
serão liberados.

6.3. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte Dotação
Orçamentária:

Despesa Descrição da Despesa Dotação Fonte

214 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 11.001.08.244.0015.2030.3.3.90.30.00 00000

7. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1.0 Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

a) A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

b) Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório; - por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da
Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
-  caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MUNICÍPIO fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará os Proponentes a nova ordem de
registro.

8. DA GARANTIA

8.1. A garantia do objeto consiste na prestação, pela empresa contratada, de todas as
obrigações previstas na Lei n® 8.078, de 11/09/1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
alterações subsequentes.

9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Caberá à gestão do contrato à Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual compete
todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato e
ainda:

I - Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
II - Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto
contratado;

III - acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases;
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IV - Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as
ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base
nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
V - Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

9.2. O presente instrumento contratual será executado sob acompanhamento do
Fiscal/Servidor Cleonice Martinazzo Môller, e Fiscal Substituto/Servidor Vilmar Bayer,
cabendo a estes o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação,
informando ao gestor do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento
do contrato e ainda:

I - Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a prestação de serviço, após
conferência prévia do objeto registrado;
II - Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na
Ata;

III - verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades se encontram de acordo
com o estabelecido na Ata;

IV - Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto,
bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
V - Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição,
destinado à execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou
previstas contratualmente;
Vil - acompanhar a execução da Ata, informando ao gestor as ocorrências que possam
prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço;
VIII - informar, em prazo hábil, no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões
no objeto ao gestor;
IX - Controlar, periodicamente, as ordens de fornecimento necessárias para a execução do
objeto;

9.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
beneficiária da Ata pelos danos causados à Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR ou
a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

9.4. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Prefeitura Municipal de União da
Vitória/PR, não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão corresponsabilidade da Prefeitura
Municipal de União da Vitória ou do servidor designado para a fiscalização.

9.5. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR não caberá quaisquer ônus pela rejeição
do objeto considerados inadequados.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o CONTRATO, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação,
caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas, sendo facultado ao Município de União de Vitória o chamamento
por ordem de classificação, quando houver, das demais licitantes, para atender ao objeto,
após o exame da documentação pertinente;
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10.2. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas a CONTRATADA sujeitar-se-á às
seguintes sanções, além das responsabilidades por perdas e danos:

I - Advertência - nos casos de:

a) Desistência parcial da proposta, sem justificativa;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, sem justificativa;

II - Multas - administrativas, após regular processo administrativo:
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento até 15 [quinze) dias: 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor
total do produto e/ou parcela mensal do contrato;
b) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento superior a 15 [quinze) dias: 10% [dez por cento) ao dia sobre o valor total do
produto e/ou parcela mensal do contrato;
c) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo sobre o valor
do produto e/ou da proposta global de 5% [cinco por cento) a 10 [dez por cento), conforme
o caso e as razões;

d) Recusa do adjudicatário em assinar o contrato, a Ordem de Serviço/Autorização de
Fornecimento, dentro de 5 [cinco) dias úteis, contados da data da convocação sem justo
motivo, aplica-se as penas o disposto no art. 81 da Lei n- 8.666/93 e multa de 5%[cinco por
cento);
e) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização
de Fornecimento: 20% [vinte por cento) sobre o valor da proposta ou sobre a parcela não
executada, respectivamente;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e
contratar com a Administração, após regular processo administrativo:
a) Por atraso injustificado na execução do Contrato/Ordem de Serviços/Autorização de
Fornecimento, superior a 31 [trinta e um) dias: até 3 [três) meses;
b) Por inexecução total ou parcial injustificada do Contrato/Ordem de
Serviços/Autorização de Fornecimento: até 2 [dois) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar o contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.
V - As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se
repetir o motivo.

VI - Ocorrendo atraso na execução do objeto contratado será aplicada multa moratória de
0,3% [zero vírgula três por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% [vinte por cento)
sobre o valor total do contrato.

Vil - Da abertura de processo administrativo para aplicação de quaisquer das penalidades
previstas, será concedido prazo para defesa prévia de 05 [cinco) dias úteis a contar da
notificação.

Vlll - Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 05 [cinco) dias úteis a contar da
publicação no Diário Oficial do Estado ou Jornal de Grande Circulação no município.

BACHIR Assinado de forma

digital por BACHIR

ABBAS:58058 ABBAS:58058842915
o>i-inic Dados: 2021.12.10842915 14:19:49-03*00'

IVON EI CESA R 'o""»
digiUl por n/ONEI CÉSAR

BALBINOT;02 8AlBtNOT:Ú261366607S
DddO$:2021.12.10

61 3668075 13:45:44-OSOO-
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ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 - 3° e 4° andares
Fone: 42-3521-1200 e-mail: licitacao<aiuniaodavitoria.pr.qov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.Qov.br

IX - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no
Cadastro de Fornecedores.

X - As multas aplicadas não impedem o Município de rescindir unilateralmente o
Contrato, e, ainda, quando for o caso, aplicar outras sanções previstas na Lei.

11. DO FORO

11.1. É competente o Foro da Comarca de União da Vitória - PR, para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

BACHIR Assinado de forma digital por
A DP A C«CQACQQyi TQ1 BACHIR ABBAS:58058842915AddA5.5805884291 Dados: 2021.12.1014:13:47
5  -03'00'

BACHIR ABBAS

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE
ÍVONFI r"F*IAR Assinado de forma digitalIVV.^INtl l-COMn po, IVONE!CÉSAR

BALBINOT:0261 BALB1N0TK)2613668075
OztatOATC Dados: 2021.12.10 13:44:08
300oU/D -03'00'

IVONEl CÉSAR BALBINOT
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

^  Nome: CPF: RG: Nome: CPF: RG:

Página 8 de 8

«  . 0030



Relatório de Cotação; FRALDA DESCARTÁVEL

- CERTIFICADO-

^oovDiJuyao—'

Pesquisa realizada entre 21/03/2022 08:48:05 e 21/03/2022 09:51:36

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

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item, ^
Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07de Julho de2021. nó Artigo 3°. 'A pesquisa depreços será materializada em documento que conterá INC V-Método niat&nático ap/ioadoparag y'
definiçèo do valor estimado.' ^ ̂

1) FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho RN

2) FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho P

3) FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho M

4) FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho G

5) FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho EXG

Quantidade
Preço

Estimado

1.000 Pacotes RS 1,22 (un)

1,000 Pacotes RS 0,97 (un)

1.000 Pacotes R$ 1,49 (un)

1,000 Pacotes RS 2,24 (un)

700 Pacotes R$ 2,88 (un)

Percentual

Preço

Estimado Total

Calculado

R$1,22 R$ 1,220,00

R$ 0,97

RS 1,49

RS 2,24

RS 970,00

RS 1.490,00

RS 2,240,00

RS 2,88 RS 2,016,00

Valor Global: R$ 7.936,00

Valor do Item em relação ao total

• 1) FRALDA DES„.

#2) FRALDA DES,.,

rà 3) FRALDA DES...

• 4) FRALDA DES.„ i
>^) FRAL£)A DES.,, I

Quantidade de preços por Item

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

Detalhamento dos Itens

liem 1: FRALDA DhSCARTÁVEL UNISSbX,Tamanho RN

Preço Estimado; RS 1,22 (uni Percentual - , Preço F.stimafln Calculado RS 1 7? Média dos Preços Obtidos RS ' '?">

Quantidade

1,000 Pacotes

Descrrção

FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX TAMANHO RN

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
/ec. tArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 202!

RS 1,22

Relatório gerado no dia 21/03/2022 09:53:07 (IP: 187.49,128.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0bjCPQN0J58O1nsVG4aFb5K1%2fJrMWe52d8%3d
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órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitário do Oeste

do Parana

Objeto: Pregão Eletrônico do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro

de Preços para futura e eventual aquisição de absorvente e fraldas para

consumo freqüente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP..

Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Uso. Algodão Não Desfaça Quando

Molhado, Peso Usuário: Até 5 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas

Multiajustáveis.Reutiíizáveis , Tipo Usuário: Infantil , Tipo: Hipoalergénico , Tipo

Formato: Anatômico, Tamanho: Pequeno, Características Adicionais: Flocos De

Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável ,

CatMat: 358087 - FRALDA DESCARTÁVEL

Modalidade

Identificação

08/12/2021 09:00

Pregão Eletrônico

SIM

N°Pregão:17282021 /

UASG:926277

Lote/Item: /IO

Fonte: www,comprasgovernamentais.gov

br

Quantidade: 90.000

Unidade: Unidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08,036.508/0001-51

*VENCEDOR*

CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

Descrição: Fralda descartável para bebê tamanho recém-nascido (RN) e peso de até 4 Kg, hipoalergênica, flexível e resistenteComposta por: cobertura interna
com superfície macia, confeccionada em falso tecido; com barreira antivazamento elástica e eficiente; núcleo absorvente uniforme e homogêneo com absorçâ

o eficiente de líquidos; cobertura externa impermeável e respirável, ajuste nas pernas por meio de elástico que impeçam vazamentos, fechamento por meio de f
itas aderentes laterais que possibilitem no mínimo 10 aberturas e fechamentos sem dano ao produto: camada interna e externa unidas entre si, com as bordas

livre de rebarbas. Embalagem com dados de identificação e procedéncia.

Cidade: Endereço:

Cascavel R VOLUNTÁRIOS DA PATRIA, 2344

Nome de Contato: Telefone: Email:

Everaldo José Gonçalves (45) 3223-0275 distriibuidoracarioca@gmail.com

31,314.488/0001-55 AR LIMP - COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. R$ 0,90

Descrição: Fralda descartável para bebê tamanho recém-nascido (RN) e peso de até 4 Kg, hipoalergênica, flexível e resistente. Composta por: cobertura interna
com superfície macia, confeccionada em falso tecido; com barreira antivazamento elástica e eficiente; núcleo absorvente uniforme e homogêneo com absorçà
o eficiente de líquidos: cobertura externa impermeável e respirável, ajuste nas pernas por meio de elástico que impeçam vazamentos, fechamento por meio de f
itas aderentes laterais que possibilitem no mínimo 10 aberturas e fechamentos sem dano ao produto; camada interna e externa unidas entre si, com as bordas
livre de rebarbas. Embalagem com dados de identificação e procedência

Cidade: Endereço:

Cascavel R FLAMBOYANT, 1851

Telefone:

(45) 9817-4903

Email:

reinaldo.apc@hotmail.com

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA RS 1,88

Descrição; GRUPO 3 ITEM 10! FRALDA DESCARTÁVEL PARA BEBE TAMANHO RECEM-NASCIDO (RN) E PESO DE ATE 4 KG, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL E R
ESlSTENTE, COMPOSTA POR. COBERTURA INTERNA COM SUPERFÍCIE MACIA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO. COM BARREIRA ANTIVAZAMENTO ELA
STICA E EFICIENTE. NÚCLEO ABSORVENTE UNIFORME E HOMOGÊNEO COM ABSORCAO EFICIENTE DE LÍQUIDOS. COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL E

RESPIRÁVEL, AJUSTE NAS PERNAS POR MEIO DE ELÁSTICO QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS, FECHAMENTO POR MEIO DE FITAS ADERENTES LATERAIS QUE
POSSIBILITEM NO MÍNIMO 10 ABERTURAS E FECHAMENTOS SEM DANO AO PRODUTO. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIDAS ENTRE SI, COM AS BORDAS

LIVRE DE REBARBAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDÊNCIA, CODIGO BR APROXIMADO 358087. GMS 6510-53527 - Marca: MILl - N,

Comercial: LOVE & GARE - RN - Reg.MS: RDC 142/2017

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

SC Rio do Sul EST BOA ESPERANÇA, 2320 MAICON (47)3520-9000 licitacoes@altermed.com.br

Item 2; FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho P

Preço Estimado: RS 0,97 (un) Percenlual: - ; Preço Estimado Calculado: RS 0.9/ Média dos Preços Obtidos: RS 0,9,7.

Quantidade

1.000 Pacotes

Descrição

FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho P

Observação

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

me. lArt 5° d3 IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Objeto: Registro de Preços futura e/ou eventual aquisição de Fraldas Descartáveis para

os CMETs do Município de Nova Fátima..

Data: 10/02/2022 08:30

Modalidade; Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão 92022 / UASG:987723

Lote/Item: /4

Relatório gerado no dia 21/03/2022 09:53:07 (IP: 187.49.128,118)
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Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo Formato: Tipo "Calcinha',

Tamanho: Evtra Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas

Antivazamento , Tipo Usuário: Infantil , Tipo Painel. Cintura Elástica S/ Tiras
Adjudicação: 10/02/2022 11 18

Fonte: www.comprasgovernamentais gov
CatMat: 470963 - FRALDA DESCARTÁVEL

Quantidade

Unidade Unidade

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

14.425.382/0001 -00 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI

*VENCEDOR*

RS 0,97

Descrição: Fraldasdescartáveis,tamanhos'XXG',acimadel4kg.descartáveis,higiènicas,atóxicas,flocge!,formatoanatómico,barreirasantivazamento,sistemadea
bsorçãoconcentradanaembalagemdeveràoestarimpressosdadosdeidentificação.procedér^cia.datadefabricação.prazodevalídadeeregistrodo ministério da saOd
e. ANVISA: RDC142

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

MG Belo Horizonte R ROSINHA SIGAUD, 304 WESLENO CARDOSO FRANCISCO (31)3024-6040 contato@a4contabilidade.com.br

32.237.610/0001-08 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$0,97

Descrição: Fraldas descartáveis, tamanhos "XX G". acima de 14 kg, descartáveis, higiênicas, atóxicas, flocgel, formato anatômico, barreiras antivazamento, sis
tema de absorção concentrada na embalagem deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade.

Estado: Cidade:

MG Santa Cruz de Minas

Endereço:

RUA GETULÍO VARGAS, 379

Telefone:

(32) 9905-6259

Email:

marcioangelo2015@boí.com.br

34.674.089/0001 -93 ROMEO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA RS 0,97

Descrição: Fralda Descartável Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Extra Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Us
uário: Infantil , Tipo Painel: Cintura Elástica S/ Tiras

Estado: Cidade: Endereço;

SP Cajamar AVTENENTE MARQUES. 5.110

Telefone:

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

Email:

sampaioconta98@gmaii.com

liem 3. FRALDA DbSCAR 1 AVbL UNISSLX "Iamanho M

1'reço l-stimndo I-.? 1.-1'"' fun^ Percentual - Preço ( stirnario Calculado' P? !,•)" Média dos Preços flhtidos R? t 4P I
Quantidade Descrição Observação

1.000 Pacotes FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho M

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

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

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitário do Oeste

do Parana

Data: 08/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Pregão Eletrônico do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro
de Preços para futura e eventual aquisição de absorvente e fraldas para

consumo freqüente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP..

Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Uso Algodão Não Desfaça Quando

Molhado, Peso Usuário: De 40 A 70 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas

Multiajustáveis , Tipo Usuário: Adulto , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho:

Médio , Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa

Ajustável ,

SRP: SIM

Identificação: N°Pfegâo:17282021 /

UASG:926277

Lote/Item: 2/7

Ata: 1 ink Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

CatMat: 358131 - FRALDA DESCARTÁVEL
Quantidade

Unidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

80.392.566/0001-45 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI

*VENCEDOR*

R$ 1,49
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição: "Fralda geriátrica descartável para incontinència intensa, unissex. tamanho "M"', com circuníerència abdominal mínima de 115 cm, hipoaiergénica,

flexível e resistente. Composta por: cobertura interna com superfície macia, com barreira antivazamenio eficiente; núcleo absorvente uniforme e homogêneo co
m absorção eficiente de líquidos; cobertura externa impermeável com indicador de umidade, ajuste nas pernas por meio de elástico que impeçam vazamentos,

fechamento por meio de no mínimo 4 fitas adesivas laterais reposicionáveis; camada interna e externa unidas entre si, com as bordas livre de rebarbas. Embala
gem com dados de identificação e procedência. Código BR aproximado: 358131. GMS 8503-59905"

Cidade:

Almirante Tamandaré

Endereço:

R JOÃO KUBIS, 780 (41)3232-2161

Email:

aaba@aaba.com.br

00.802,002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA RS 1,50

Descrição: "GRUPO 2 ITEM 71 FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL PARA INCONTINEMCIA INTENSA, UNISSEX, TAMANHO "M". COM CIRCUNFERÊNCIA ABO
OMINAL MÍNIMA DE 115 CM, HIPOALERGENICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE. COMPOSTA POR: COBERTURA INTERNA COM SUPERFÍCIE MACIA, COM BARREIR

A ANTIVAZAMENTO EFICIENTE. NÚCLEO ABSORVENTE UNIFORME E HOMOGÊNEO COM ABSORCAO EFICIENTE DE LÍQUIDOS. COBERTURA EXTERNA IMPE

RMEAVEL COM INDICADOR DE UMIDADE, AJUSTE NAS PERNAS POR MEIO DE ELÁSTICO QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS, FECHAMENTO POR MEIO DE NO MIN

IMO 4 FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIDAS ENTRE Si, COM AS BORDAS LIVRE DE REBARBAS. EMBALAGEM

COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CODIGO BR APROXIMADO: 358131. GMS 8503-59905' - Marca: TENA-CONFORT - N.Comercial: CONFORT

MEGA M-Reg.MS RDC 142/2017

Estado: Cidade: Endereço:

SC Rio do Sul EST BOA ESPERANÇA, 2320

Nome de Contato: Telefone:

(47) 3520-9000

Email:

iicitacoes@altermed.com.br

31.314.488/0001 -55 AR LIMP - COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. RS 1,50

Descrição: Fralda geriátrica descartável para incontinència intensa, unissex, tamanho "M", com circunferência abdominal mínima de 115 cm, hipoalergênica, fl

exível e resistente. Composta por: cobertura interna com superfície macia, com barreira antivazamento eficiente: núcleo absorvente uniforme e homogêneo co
m absorção eficiente de líquidos; cobertura externa impermeável com indicador de umidade, ajuste nas pernas por meio de elástico que impeçam vazamentos,

fechamento por meio de no mínimo 4 fitas adesivas laterais reposicionáveis: camada interna e externa unidas entre si. com as bordas livre de rebarbas. Embala
gem com dados de identificação e procedência.

Cidade: Endereço:

Cascavel R FLAMBOYANT, 1851

Telefone;

(45) 9817-4903

Email:

reinaldo.apc@hotmail.com

36.782.020/0001-09 NEX TÊXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA RS 300,00

Descrição: Fralda geriátrica descartável para incontinència intensa, unissex, tamianho "M". com circunferência abdominal un 7.500,0000 1,4961 11.220,7500 1/
N/N mínima de 115 cm, hipoalergênica, flexível e resistente. Composta por cobertura interna com superfície macia, com barreira antivazamento eficiente; núcl
eo absorvente uniforme e homogêneo com absorção eficiente de líquidos: cobertura externa impermeável com indicador de umidade, ajuste nas pernas por mei
o de elástico que impeçam vazamentos, fechamento por meio de no mínimo 4 fitas adesivas laterais reposicionáveis; camada interna e externa unidas entre si.
com as bordas livre de rebarbas. Embalagem com dados de identificação e procedência. Código BR aproximado: 358131. GMS 8503-59905

Cidade:

Coronel Fabriciano

Endereço:

R MARIA DELFINA BENEVIDES, 14 (31)9148-5543

Email:

nextextil2020@gmail.com

Quantidade

1.000 Pacotes

Descrição

FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho G

Observação

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

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

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitário do Oeste
do Parana

Objeto: Pregão Eletrônico do Tipo Menor preço por item e por lote, objetivando o Registro

de Preços para futura e eventual aquisição de absorvente e fraldas para

consumo freqüente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP..

Descrição: Fralda Descartável - Fralda Descartável Uso: Algodão Não Desfaça Quando

Molhado , Peso Usuário: Acima De 90 KG, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas

Multiajustáveis.Reutilizáveis , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Grande ,

Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável.

CatMat: 360501 • FRALDA DESCARTÁVEL

Data: 08/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:17282021 /

UASG:926277

Lote/Item; 2/6

Fonte; www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 49.000

Unidade: Unidade
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hltp://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

80.392,566/0001-45

♦VENCEDOR*

AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI RS 1,69

Descrição; 'Fralda geriátrica descartável para incontinència intensa, unissex, tamanho "GG", com circunferência abdominal mínima de 155 cm, hipoalergênica
, flexível e resistente. Composta por: cobertura interna com superfície macia, com barreira antivazamento eficiente; núcleo absorvente uniforme e homogêneo c
om absorção eficiente de líquidos; cobertura externa impermeável com indicador de umidade, ajuste nas pernas por meio de elástico que impeçam vazamentos
, fechamento por meio de no mínimo 4 fitas adesivas laterais reposicionáveis, camada interna e externa unidas entre si, com as bordas livre de rebarbas. Embal
agem com dados de identificação e procedência. Código BR aproximado; 360501. GMS 8503-59907"

Cidade;

Almirante Tamandaré

Endereço;
R JOÃO KUBIS, 780

Telefone;

(41)3232-2161
Email;

aaba@aaba,com,br

31,314,488/0001-55 AR LIMP - COMERCIO E SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA LIDA. R$ 1,70

Descrição: Fralda geriátrica descartável para incontinència intensa, unissex, tamanho "GG", com circunferência abdominal mínima de 155 cm, hipoalergênica, f
lexível e resistente. Composta por; cobertura interna com superfície macia, com barreira antivazamento eficiente; núcleo absorvente uniforme e homogêneo co
m absorção eficiente de líquidos; cobertura externa impermeável com indicador de umidade, ajuste nas pernas por meio de elástico que impeçam vazamentos,
fechamento por meio de no mínimo 4 fitas adesivas laterais reposicionáveis; camada interna e externa unidas entre si, com as bordas livre de rebarbas. Embala
gem com dados de identificação e procedència,

Cidade;

Cascavel

Endereço:
RFLAMBOVANT, 1851

Telefone;

(45) 9817-4903 reinaldo.apc@hotmai!,com

00,802.002/0001 -02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA RS 3,32

Descrição; "GRUPO 2 ITEM 61 FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL PARA IMCONTINENCIA INTENSA, UNISSEX. TAMANHO "GG". COM CIRCUNFERÊNCIA AB
DOMINAL mínima DE 155 CM. HIPOALERGÊNICA. FLEXÍVEL E RESISTENTE, COMPOSTA POR; COBERTURA INTERNA COM SUPERFÍCIE MACIA, COM BARREI
RA ANTIVAZAMENTO EFICIENTE. NÚCLEO ABSORVENTE UNIFORME E HOMOGÊNEO COM ABSORCAO EFICIENTE DE LÍQUIDOS. COBERTURA EXTERNA IMP
ERMEAVEL COM INDICADOR DE UMIDADE. AJUSTE NAS PERNAS POR MEIO DE ELÁSTICO QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS. FECHAMENTO POR MEIO DE NO Ml
NIMO 4 FITAS ADESIVAS LATERAIS REPOSICIONÁVEIS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIDAS ENTRE SI, COM AS BORDAS LIVRE DE REBARBAS. EMBALAGE
M COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. CODIGO BR APROXIMADO; 360501. GMS 8503-59907" - Marca TENA-CONFORT - N.Comercial; CONFOR
TMEGAEX-G-Reg.MS. RDC 142/2017

Cidade:

Rio do Sul

Endereço;
EST BOA ESPERANÇA, 2320

Nome de Contato:

MAICON

Telefone;

(47) 3520-9000
Email;

licitacoes(Q!altermed.com.br

36.782.020/0001 -09 NEX TÊXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA R$300,00

Descrição; Fralda geriátrica descartável para incontinència intensa, unissex, tamanho "GG", com circunferência abdominal un 49.000,0000 1,6987 83.236,3000
1 /N/N mínima de 155 cm, hipcalergénica, flexível e resistente. Composta por. cobertura interna com superfície macia, com barreira antivazamento eficiente; nú
cleo absorvente uniforme e homogêneo com absorção eficiente de liquides; cobertura externa impermeável com indicador de umidade, ajuste nas pernas por m
eio de elástico que impeçam vazamentos, fechamento por meio de no mínimo 4 fitas adesivas laterais reposicionáveis, camada interna e externa unidas entre
si, com as bordas livre de rebarbas. Embalagem com dados de identificação e procedência. Código BR aproximado. 350501. GMS 8503-59907

Cidade

Coronel Fabriciano

Endereço;
R MARIA DELFINA BENEVIDES, 14 (31)9148-5543 nextextil2020(â)gmaH.com

Itern 5; FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho EXG

Preço Estimado; R$ 2.88 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 2.E Média dos Preços Obtidos; RS 2,88 I
Descrição Observação

700 Pacotes FRALDA DESCARTÁVEL UNISSEX Tamanho EXG

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

Órgão; Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de material médico hospitalar para
atender as demandas judiciais..

Descrição: Fralda descartável - Fralda descartável, tipo formato, anatômico, tamanho:
extra grande, peso usuário: acima de 120 kg, características adicionais: flocos de
gel, abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas
multiajustáveis.reufilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado

CatMat: 380597 - FRALDA DESCARTÁVEL

Modalidade

Identificação

28/10/2021 09:00

Pregão Eletrônico

N°Pregão;2022021 /
UASG:987885

Adjudicação

Homologação

16/11/2021 16:01

22/11/2021 15:38

Relatório gerado no dia 21/03/2022 09:53:07 (IP: 187,49.128,118)
Código Validação: ycQ>cmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0bjCPQN0J58O1nsVG4aFb5K1%2fJrMWe5zd8%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/Cer1ificadoAutenticidade?
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Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade

Unidade

UF

5.040

Unidade

PR

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

22.437.236/0001-22 PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI

*VENCEDOR*

Descrição: FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG - BIGFRAL

Estado: Cidade: Endereço:

PR Colombo RMANOELALBERTI.315

Telefone:

(41)3232-2161

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 3,50

Email:

aabanet@aaba.com.br

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

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BOA VISTA PR

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Fraldas

Geriátricas/Infantis..

Descrição: Fralda descartável - Fralda descartável, tipo formato, anatômico, tamanho:

grande, peso usuário: acima de 90 kg, características adicionais: flocos de gel,
abas antivazamento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas

multiajustáveis,reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado

CatMat: 360501 - FRALDA DESCARTÁVEL

RS 2,25

Data: 13/10/2021 08.00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:742021 / UASG:987883

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 3.500

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

13.229.567/0001-86 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 2,25

Descrição: Fralda Descartável Adulto XG para Incontinéncia Moderada a Intensa (descrito na embalagem) para pessoas com peso acima de 85 kg, cintura med
ida mínima de 120 a 155 cm. produto nacional, formato anatômico, com componentes atóxicos, barreiras laterais antivazamento, com 4 fitas adesivas reposic
ionáveis, indicador de umidade, dupla camada absorvente, e extrato de aloe vera, proteção de até 8 horas (descrito na embalagem). Dermatologicamente testa
do Deve constar na embalagem o Responsável Técnico e Registro no Ministério da Saúde. Marca de Referência Higifral

Estado:

RS

Cidade:

Barão de Gotegipe

Endereço:

AV VINTE E UM DE ABRIL, 515

Nome de Contato

LUCAS

Telefone:

(54) 3523-1529

Email:

venezaltda@live.com

38.007.836/0001-90

* VENCEDOR*

SUEMAR TURIBIO 03451359979 R$ 2,25

Descrição: Fralda Descartável Adulto XG para Incontinéncia Moderada a Intensa (descrito na embalagem) para pessoas com peso acima de 85 kg, cintura med
ida mínima de 120 a 155 cm, produto nacional, formato anatômico, com componentes atóxicos, barreiras laterais antivazamento, com 4 fitas adesivas reposic
ionáveis. indicador de umidade, dupla camada absorvente, e extrato de aloe vera. proteção de até 8 horas (descrito na embalagem). Dermatologicamente testa
do Deve constar na embalagem o Responsável Técnico e Registro no Ministério da Saúde

Estado: Cidade:

PR São José da Boa Vista

Endereço:

FRACA JOSE MARIA SOARES. 64

Telefone:

(43) 9650-4352

Email:

ks.contabilidade@yahoo.com

41.752.554/0001 -22 ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RS 2,25

Descrição: Fralda Descartável Adulto XG para Incontinéncia Moderada a Intensa (descrito na embalagem) para pessoas com peso acima de 85 kg. cintura med
ida mínima de 120 a 155 cm , produto nacional, formato anatômico, com componentes atóxicos, barreiras laterais antivazamento. com 4 fitas adesivas reposic
ionáveis. indicador de umidade, dupla camada absorvente, e extrato de aloe vera proteção de até 8 horas (descrito na embalagem).

Estado:

RS

Cidade:

Barão de Cotegipe

Endereço:

R PRINCESA ISABEL. 185

Telefone: Email:

(54) 9962-9832 atendimento@setcontabilidade.cnt.br

40.738.368/0001-76 CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

LTDA

R$ 2,25

Relatório gerado no dia 21/03/2022 09:53:07 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0bjCPQN0J58O1 nsVG4aFb5K1 %2fJrMWe5zd8%3d
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token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0bjCPQN0J58O1nsVG4aFb5K1%252fJrMWe5zd8%253d
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Descrição: Fralda Descartável Adulto XG para Incontinéncia Moderada a Intensa (descrito na embalagem) para pessoas com peso acima de 85 kg, cintura med
ida mínima de 120 a 155 cm , produto nacional, formato anatômico, com componentes atóxicos, barreiras laterais antivazamento, com 4 fitas adesivas reposic

lonáveis, indicador de umidade, dupla camada absorvente, e extrato de aloe vera. proteção de até 8 horas (descrito na embalagem). Dermatologicamente testa
do Deve constar na embalagem o Responsável Técnico e Registro no Ministério da Saúde. Marca de Referência Higifral

Estado: Cidade: Endereço:

SC Lages R QUINZE DE NOVEMBRO, 174

Telefone:

(49) 8413-1984

Email:

escritorioavila@uol.com.br

29.426.310/0001 -54 CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI RS 2,25

Descrição: Fralda Descartável Adulto Xg Para Incontinéncia Moderada a Intensa (descrito na Embalagem) Para Pessoas Com Peso Acima de 85 Kg. Cintura M
edida Minima de 120 a 155 Cm . Produto Nacional, Formato Anatômico, Com Componentes Aloxicos, Barreiras Laterais Antivazamento, Com 4 Filas Adesivas
Reposicionaveis, Indicador de Umidade. Dupla Camada Absorvente, e Extrato de Aloe Vera, Proteção de Ate 8 Horas (descrito na Embalagem) .Dermatologicam
ente Testado Deve Constar na Embalagem o Responsável Técnico e Registro no Ministério da Saúde, marca de Referencia Higifral

Estado:

PR

Cidade:

Campe Mourão

Endereço:

R SANTOS DUMONT, 1750

Telefone:

(44) 3810-0492

16.925.627/0001-93 ELV MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI RS 30,00

Descrição: Fralda descartável, tipo formato: anatômico, tamanho: grande, peso usuário: acima de 90 kg, características adicionais: flocos de gel. abas antivaza
mento, faixa ajustável, tipo adesivo fixação: fitas adesivas multiajustáveis.reutilizáveis, uso: algodão não desfaça quando molhado

Estado:

BA

Cidade:

Salvador

Endereço:

R BOA VISTA DE BROTAS, 35

Telefone: Email:

(71) 9283-0448 engenharia@elvengenharia.com.br

36.782.020/0001-09 NEX TÊXTIL RQUPAS E ACESSQRIQS LTDA RS 300,00

Descrição. Fralda Descartável Adulto XG para Incontinéncia Moderada a Intensa (descrito na embalagem) para pessoas com peso acima de 85 kg, cintura med
ida mínima de 120 a 155 cm, produto nacional, formato anatômico, com componentes atóxicos, barreiras laterais antivazamento, com 4 fitas adesivas reposic
ionáveis, indicador de umidade, dupla camada absorvente, e extrato de aloe vera, proteção de até 8 horas (descrito na embalagem). Dermatologicamente testa
do Deve constar na embalagem o Responsável Técnico e Registro no Ministério da Saúde. Marca de Referência Higifral

Estado:

MG

Cidade:

Coronel Fabriciano

Endereço:

R MARIA DELFINA BENEVIDES, 14

Telefone:

(31)9148-5543

Email:

nextextil2020@gmail.com

IslS^isl Relatório gerado no dia 21/03/2022 09:53:07 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0bjCPQN0J58O1nsVG4aFb5K1 %2fJrMWe5zd8%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Certificado de Preço Calculado
o Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda descartável, não estéril, COMPOSIÇÃO: Camada interna de não tecido de

polipropileno, enchimento absorvente de fibras de celulose de polpa de madeira,

elásticos livre de látex, superfície de contato com a pele de malha seca. ultra

absorvente de polipropileno, ausente de plásticos, fitas adesivas ou polímeros
54558 absorventes, livre de cloro, látex, perfumes, álcool, produto é hipcaiergênico.

Artigo de Higiene tamanho personalizado evitando que as pernas sejam empurradas para uma

posiçSo de abdução, ajuste mais confortável no abdômen com abas de velcro,

TAMANHO: EXTRA PEQUENO • para prematuros extremos abaixo de 800 gr,

UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

62388.84a4f.7a878.21e6b.3bffO

Data do Cálculo

21/03/2022 11:14:34

Preço Calculado -r 12 ujrOcbdfi/D

R$ 24,19 / Unidade (UN) â.,oJ.
Representatividade abaixo de 45%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 21/12/2021 até 21/03/2022

Região
Centro-Ocidentaí, Centro-Oriental, Centro-Sut, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Centrai, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 100.00% das NF-e

Produtos Selecionados

7899732502059 53,06% FRALDA FEMEA PP

7898491033095 AMERiCAN PETS FRALDA DESCARTÁVEL PP C12 UN 70S68

7898917734018 24.49% FRALDA DESCARTÁVEL FEMEA PCT COM 6 UNI TAM.PP

7908414421394 8.16% FRALDA HIGI NICA DESCART VEL MIMO DIAPER F MEA PP 12PCS

7899272900315 8.16% FRALDA DESCART BALBING PP 5 UN CART.

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

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

Cx. Postai 15061 | www.celepar.pr.gov.br j e-mail:ceiepar@pr.gov.br nn;



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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Pioduto (fonte: sistema GMS)

Fralda descartável, náo estéril, COMPOSIÇÃO: Camada interna de não tecido de

polipropileno, enchimento absorvente de fibras de celulose de polpa de madeira,

elásticos livre de látex, superfície de contato com a pele de malha seca, ultra

absorvente de polipropileno, ausente de plásticos, fitas adesivas ou polímeros

absorventes, livre de cloro, látex, perfumes, álcool, produto é hipoalergêníco.
Artigo de Higiene tamanho personalizado evitando que as pernas sejam empurradas para uma

posição de abdução, ajuste mais confortável no abdômen com abas de velcro,

TAMANHO: EXTRA PEQUENO - para prematuros extremos abaixo de 800 gr,

UNÍD. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

62388.84a4f.7a878.21e6b.3bfT0

Data do Cálculo

21/03/2022 11:14:34

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variâncla

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartii

Terceiro Quartii

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

26,88%

R$ 6,23

R$ 2,91

R$ 43,11

RS 7,99

RS 34,85

RS 23,17

RS 25,08

RS 25,62

RS 17,98

RS 17,98

RS 28,03

27,44%

40,74%

40,76

R$ 6,38

R$ 2,91

R$ 43,11

RS 7,99

RS 34,85

R$ 23,27

RS 25,11

RS 29,09

7

RS 17,99

RS 28,56

R$24,19

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

• Jiss. Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 \ Curitiba [ Paraná [ Brasil | [41] 3200-5000 | Fax (41) 3200-6600
inMcELEPAR A A

Cx. Postall 5061 I www.celepar.pr.gov,br I e-mail:celepar@pr.gov.br - uU



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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Filtros Selecionados

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO: Polpa ou fibra de celulose, polímero
superabsorvente {flocgel), filme de polietileno e polipropileno, não tecido de

poíipropüeno, adesivos termoplásticos, fios elásticos nas pernas, fragrância,

FORMATO: Anatômico, USO: Infantil, TAMANHO: Pequeno até 5kg,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotameníos ou qualquer outro defeito

prejudicial ao seu uso. Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha, Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/• 50%), ÜNID. DE MEDíDA: Unitário

Preço Calculado

R$ 22,25 / Uniciade(UN)

Chave de Acesso

62388.96f4f.7a878.21e6b.3cO70

Data do Cálculo

21/03/2022 11:19:23

Siá

o

Período 21/12/2021 até 21/03/2022

Região
Centro-Ocidentai, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (ÜN) - representando 58.69% das NF-e

Produtos Selecionados

7896007551309 4226% FR HUGGIES TRIP PROT MEGA P 46UN

7896007550197 40.71% FRALDA HUGGIES JUMBINHO TRIPLA P C 24

7896007510412 7.65% FRALDA HUGGIES JUMBO TRIPLA P C 36

7896104994276 1,56% FRALDA Mlü JUMBO U SECA PÊQ 9X36 UN.R 1008

7896104994273 FRALDA MILÍ ULTRA SECA JUMBO P 9X36

A listagem de todos os (11) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico ! 80530-010 j Curitiba | Paraná | Brasil j {41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO; Polpa ou fibra de celulose, polímero

superabsorvente (flocgel), filme de polietileno e poiipropileno, não tecido de

polipropileno, adesivos termoplástícos, fios elásticos nas pernas, fragrância,

FORMATO: Anatômico, USO; infantil, TAMANHO: Pequeno até 5kg,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergénicas ou tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro defeito

prejudicial ao seu uso. Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha, Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/- 50%), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

62388.96f4f.7a878.21e6b.3c070

Data do Cálculo

21/03/2022 11:19:23

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalcuiad

Quantidade de NF-e Encontradas 2388 2335 2388 2335

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 60 58 60 58

Coeficiente de Variação 108,05% 30,21% 100,51% 30,79%

Coeficiente de Representatividade ... ... 50,42% 49,34%

Varíância 788,40 43,73 771,32 44,83

Desvio Padrão RS 28,08 RS 6,61 RS 27,77 R$ 6,70

Limite Inferior RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

Limite Superior RS 47,79 RS 47,79 RS 47,79 R$ 47,79

Menor Valor RS 7,70 RS 7,70 RS 7,70 RS 7,70

Maior Valor RS 268,16 RS 41,41 RS 268,16 RS 41,41

Média RS 25,99 RS 21,89 RS 27,63 RS 21,75

Média Ponderada RS 22,80 RS 21,80 — —

Mediana RS 23,68 R$ 22,60 RS 23,67 RS 22,63

Moda RS 15,59 RS 15,59 RS 15,84 RS 15,07

Quantidade de Classes ... ... 16 16

Primeiro Quartil RS 15,59 RS 15,59 RS 15,69 RS 15,36

Terceiro Quartil RS 28,47 RS 28,47 RS 32,35 RS 28,38

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado — RS 23,84 R$22,25

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

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

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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO: Polpa ou fibra de celulose, polímero

superabsorvente (flocgei), filme de polietileno e polipropileno, não tecido de

polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos nas pernas, fragráncia,

FORMATO: Anatômico, USO; Geriátrico, TAMANHO: Médio de 40-70kg, no

mínima, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergênicas ou

tóxicas, com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro

defeito prejudicial ao seu uso. Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha, Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/- 50%), UNID, DE MEDIDA: Unitário

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 26,27 / Unidade (ÜN)

Chave de Acesso

62387.e664f.7a878.21e6b.3ba30

Data do Cálculo

21/03/2022 10:32:22

Período 22/09/2021 até 21/03/2022

Região
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sui, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (ÜN) ■ representando 93.05% das NF-e

Produtos Selecionados

7898010926440
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M COM BARREIRA POLARZINHO PACOTE COM 9

UNIDADES

7898917734032 41.27% FRALDA DESCARTÁVEL FEMEA PCT COM 6 UNI TAM.M

7898283815496 FRALDA INFANTIL TAMANHO M C 9

986437741 1.59% FRALDA DESCARTÁVEL INF TAM M

7898917734339 6.35% FRALDA HIG. DESCARTÁVEL MACHO PCT 6 UNI TAM M

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO: Polpa ou fibra de celulose, polímero

superabsorvente (flocgel), filme de poiietileno e poiipropiieno, não tecido de

polípropileno, adesivos termoplásticos. fios elásticos nas pernas, fragrância,

FORMATO: Anatômico, USO: Geriátrico, TAMANHO: Médio de 40-70kg, no

mínimo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergênicas ou

tóxicas, com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro

defeito prejudicial ao seu uso. Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha. Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades {variação +/- 50%), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

62387,e664f.7a878.21e6b.3ba30

Data do Cálculo

21/03/2022 10:32:22

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

36,24%

RS 9,97

RS 0,00

RS 62,05

RS 11,92

RS 42,90

RS 27,52

RS 23,45

RS 24,70

RS 20,22

RS 20,22

RS 36,95

33,79%

56,72%

87,39

R$ 9,35

R$ 0,00

R$ 62,05

R$ 11,92

R$ 42,90

R$ 27,67

R$ 23,45

R$ 21,60

8

R$ 20,50

R$ 37,67

R$26^

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

# Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600 *
CELEPAR V nr
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO; Polpa ou fibra de celulose, polÍTiero
superabsorvente (flocgel), filme de polietileno e polipropileno, não tecido de

polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos nas pernas, fragráncia,

FORMATO; Anatômico, USO: Geriátrico, TAMANHO: Grande de 70-90kg, no
mínimo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; Isenta de substâncias alergénicas ou
tóxicas com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro

defeito prejudicial ao seu uso. Barreiras ami-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abreAecha. Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/- 50%), UNÍD. DE MEDIDA; Unitário

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$156,70/Fardo (FD)

fmm
tÉ&M

Chave de Ace^

62388.49c4f.7a878.21e6b3bdd0

Data do Cálculo

21/03/2022 10:58:48

i56/To
43^

Período 22/09/2021 até 21/03/2022

Região
Centro-Ocidental, Centro-Orientai, Centro-Sui, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Fardo (FD) - representando 44.63% das NF-e

Produtos Selecionados

7896007551323 6.99% FR HUGGIES TRÍP PROT MEGA G 36UN

7896007548415 5.24% FR HUGGIES SUP CARE MEGA Q 32UN

7896007513314 2.71% FRALDA HUGGIES JUMBO TRIPLA G C 28

7S00435132732 0.40% PAMPERS BASiCA 5UPERSEC G 26UN PACOTAO UNIDADE

7896770902605 5.48% BIOFRAL TENA CONFORT MEGA GDE 20X3

A lisCagem de todos os (10) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

# Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 [ Curitiba | Paraná | Brasil | [411 3200-5000 | Fax [411 3200-6600
CELEPAR n fl
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO: Polpa ou fibra de celulose, polímero
superabson/ente (flocgel), filme de poíietileno e poüpropileno, não tecido de

polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos nas pernas, fragrância,

FORMATO: Anatômico, USO: Qeriátrico, TAMANHO: Grande de 70-90kg, no

mínimo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergênicas ou

tóxicas, com superfície uniforme, livre de empeiotamentos ou qualquer outro

defeito prejudicial ao seu uso. Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha. Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/- 50%), ÜNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

62388.49c4f.7a878.21e6b.3bdd0

Data do Cálculo

21/03/2022 10:S8;48

Jetalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal Recalculado

12395 — 12395

28,84%

2180,24

RS 46,69

RS 0,00

RS 327,96

RS 19,33

RS 312,00

RS 151,88

RS 160,69

R$152,71

RS 112,61

RS 115,31

RS 200,37

28,73%

60,31%

2171,58

RS 46,60

R$ 0,00

RS 327,96

RS 19,33

RS 312,00

RS 162,19

RS 154,14

RS 114,45

20

RS 118,17

RS 200,35

R$ 156,70

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço ■ Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte; sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO: Polpa ou fibra de celulose, polímero

superabsorvente (flocgel), filme de polietileno e polipropiieno, não tecido de

polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos nas pemas, fragrância,

FORMATO: Anatômico, USO: Infantil, TAMANHO; Extra grande, acima de 12kg,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergénícas ou tóxicas,

com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro defeito

prejudiciâ! ao seu uso. Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha, Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/- 50%), UNiD. DE MEDIDA: Unitário

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 192,71 / Fardo (FD)

Chave de Acesso

62388.5994f.7a878.21e6b.3bedO

Data do Cálculo

21/03/2022 11:03:01

Período

Região

22/09/2021 até 21/03/2022

Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Fardo (FD) - representando 65.28% das NF-e

Produtos Selecionados

7898172340238 FRALDA ANJINHO CONFORT EXG C16 UNIDADES

7898937345379 FR FERINHA MEGA EXG 52 UNI

7898172342300 FRALDA ANJINHO PACOTAO XGG C16 UNIDADES

7898067950764 Fralda Super Sequinho Exg UN

7891522050382 59.87% FR CAPRICHO HIPER EXG 6X50 UN

A listagem de todos os (7) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

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

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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Fralda, Descartável, COMPOSIÇÃO; Polpa ou fibra de celulose, polímero

superabsorvente (flocgel), filme de polietüeno e polípropileno, não tecido de

polipropileno, adesivos termoplásticos, fios elásticos nas pernas, fragrância,

FORMATO: Anatômico, USO; Infantil, TAMANHO; Extra grande, acima de 12kg,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de substâncias alergénicas ou tóxicas,
com superfície uniforme, livre de empelotamentos ou qualquer outro defeito

prejudicial ao seu uso, Barreiras anti-vazamento e faixas de ajuste frontal

constituídas de 2 tiras adesivas abre/fecha, Entrega com Pacote plástico com no

mínimo 14 unidades (variação +/- 50%), UNID. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

62388.5994f.7a878.21e6b,3bedO

Data do Cálculo

21/03/2022 11:03:01

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Vahância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

18,97%

1296,30

R$ 36,00

R$124,59

RS 257,31

R$ 29,90

R$ 256,08

R$ 189,82

R$ 173,32

RS 203,94

RS 174,36

RS 174,36

RS 207,54

19,45%

48,69%

1340,95

R$ 36,62

R$ 124,59

R$ 257,31

RS 29,90

RS 256,08

RS 188,24

RS 196,37

RS 203,30

15

RS 170,20

RS 207,92

R$192,71

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 | Curitiba [ Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
li.fl|cELEPAR
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municIrio de

PLANALTO

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

Planalto-PR. 21 de março de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
aquisição de fraldas a serem usadas nas crianças que freqüentam os CMEPs do
Município de Planalto-PR, 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,

k  C- T,
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal.

0048



MUNICÍPIO DE

PiANAUO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
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Planalto-PR. 22 de fevereiro de 2022.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando a aquisição de fraldas a serem

usadas nas crianças que freqüentam os CMEPs do Município de Planalto-PR,

expedido por Vossa Excelência na data de 21 de marco 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 pela secretária de

Educação, Marli Salete Dieckel de Lima, no valor total R$ 106.080,00 (cento e seis

mil e oitenta reais). Sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações

Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

01270 07.121.12.365.1201.2045 3.3.90.30.00,00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER

Contador

C.I. RG NO 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



Prefeitura Municipal de Planalto -2021 )
Saldo dascontasde despesa

Calculado em: 22/03/2022

órgão / Unidade I Pro)eto ou Atividade / Conta de despesa/Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APUOES/ DET) Vala autaizado Vala atualizado Líqudo engenhado

12.361.1201.21^ Manutoição do EnsInoFindamenlal
3.3.90.30.00.00 MATERIALOECONSUMO

00940 E 00000 OO00A)1/D7/OO«O Recursos Ordinários (Livres)

00950 E 00103 0103/01/01/00/00 5% SOWeTransferências Cavsbtucionais FUNDEB

00960 E 00104 0104/01/01/OQ/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

00970 E 00107 0107/99A)1flXUD0 Salário-Educaçâo

12.3K.1201.2045 AlendImErto das Creches Mutiapais

3.3.90.30 00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01270 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

01280 E 00104 0104/01/01/00/00 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

12.365.1201.2046 Ensim Pré Escdar

3.3.90.30.00.00 MATERIALOECONSUMO

01310 E 00000 CCOaOI/07/OOAX) Recursos Ordináios(üvres)

01320 E 00104 0104/01/01/00430 Demais Inposlos Vinculados á Educação Básica

12.3661201.2042 Educação Para Jovens e Amtos ':T'' ;-írgí
3.3.90.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO

01340 E 00000 0000/01/07/004)0 Recusos Ordinários (Uvres)

12.387.1201.2041 Educação Espedd '

3.3.90.30.00.00 MATERIALOECONSUMO

01360 E OOCCO 0000431/07/0000 Recasos OrUnários (üvres)

iiíi|877i«íy» mrteofio 18699^64 :'^S77jràO>9í|
630.634^

Critérios de seleção

Data do cáioJo: 22/03/2022

Órgão entre: 07e07
Unidade entre: 121 e 121

Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.96.00

Emitido pa: CARLA, rva versão 3529 d

E - Grupo da fonte do exercicio I EA - Grupo da fonte de exercícios anteriaes

22AJ3/2022 09 02 15
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N\../2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO ME/EPP

1- PREÂMBULO:
2.1- 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, toma
pública a realização de licitação, no dia às ( ) horas, no Prédio da
Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, rf 1583, Município de Planalto,
Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos constante no
item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo
a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM;

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação,
deverão ser entregues no máximo até às ( ) horas do dia .../♦..♦/

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: Iicitacao@planaIto.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 obieto desta licitação a Contratação de empresas para aquisição de fraldas para uso
nos CMETS. visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do
Município de Planalto-PR. nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

Item Objeto Quant.

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL 18.000
UNISSEX TAMANHO RN

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas

Unidade Valor Valor

Unitário Total

TIn 1,46 R$
26.280,00

0051
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marquem a pele.

Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
a(desivos, aloe vera e vitamina E. Deve
ser fabricada com componentes atóxicos
não propensos a causar irritação em
contato com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicíonadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência Pampers,
cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL
UNISSEX TAMANHO P

Huggies,

INFANTIL 122.000 R$

16.940,00

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve
ser fabricada com componentes atóxicos
não propensos a causar irritação em
contato com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 5 á 7,5 kg
Marca de referência Pampers, Huggies,
cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL
UNISSEX TAMANHO M

fralda respirável, com revestimento interno

22.000 R$

25.300,00

0052
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suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve
ser fabricada com componentes atóxicos
não propensos a causar irritação em
contato com a pele.
Fralda estampada.

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por pacote
Marca de referência Pampers, Huggies e
cremer.

"fralda descartável infantil
UNISSEX TAMANHO G

fralda respirável, com revestimento interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, polietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve
ser fabricada com componentes atóxicos
não propensos a causar irritação em
contato com a pele.
Fralda estampada

18.000

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
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embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers, Huggies e
cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL
UNISSEX TAMANHO EXG

fralda respirável, com revestimento Interno
suave.

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergénica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas laterais e parte
superior.
Aloe vera. Elásticos auto ajustáveis nas
pernas e costas que não apertem ou
marquem a pele.
Composição:
Celulose, polímero superabsorvente,
polipropileno, poíietileno, elásticos,
adesivos, aloe vera e vitamina E. Deve
ser fabricada com componentes atóxicos
não propensos a causar irritação em
contato com a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no máximo 80

unidades por pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada com
informações do produto.

de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers, Huggies,

14.000 R$ 15.960

Valor

Total

RS 106.080,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 106.080,00 ( cento e

seis mil e oitenta reais), conforme demonstrado no Anexo 1, 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.

0054:
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DATA:

HORA: horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas com o ramo pertinente
ao seu objeto, legalmente constituída, e que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto,
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3- As empresas beneilciadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
enquadramento cm regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade, conforme
modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o) Pregoeira(o) no início ou
durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um terceiro envelope.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir
no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será
efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário
Individual;

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo
(Anexo III);
5.2.1.6 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos
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seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando a comprovação da
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo
(Anexo III);

5.2.2.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da
Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo).

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou
desclassificação de sua proposta.

5.4 - Para usufruir do 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):
6.1-0 arquivo de Proposta deve ser solicitado no e-mail licitacao@Dlanalto.pr.gov.br. onde
deverá constar o numero da licitação a qual se quer o arquivo, juntamente com contrato social e
alterações contratuais para cadastramento da empresa.
6.1.1- 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/uDload/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

5.
^  ' 6
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indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o
valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60(sessenta) dias e
será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador,
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de
preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias,
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório e seus anexos.

e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

í) 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.
1) 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 fomecimento 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.
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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-DESCLASSlFICAÇÃO 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.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá
ser de no mínimo 60(sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "c".
6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste
edital de licitação.

6.4.1.5-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto) e no
anexo [(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 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N^ /2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N'' /2022

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a sessão, após abertura da
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas.
8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro(a) comunicará
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao
certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro(a)
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da
abertura da sessão.
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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).

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 Ã 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.

9.2.3- Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440 de 7 de

julho de 2011.

9.2.4 - Em caso de MEl o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração Anual
SIMEI do ultimo exercício.

9.2.4.1 - 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:
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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 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 à abertura dos envelopes, evitando assim, situações
que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos membros da
comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em horário de
expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada
na Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, no horário de 07:30h às ll:30h e das 13:30h
as 17:30h, sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, desde que
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acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da
presente licitação.

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de
preço.

10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas(Classificação das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO
POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas
as 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.

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 l,10(um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
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10.2.5- Quando nào 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 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 nào 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
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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 MICROEMPRESAS
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 rf
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 úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito,
negativa.

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

10.4.5-Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro(a), na
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hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos,
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6-Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo,
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido preço melhor.

10.4.7-Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3(três) dias para apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

10.4.8-Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a). sua equipe de apoio.

10.4.9-Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20(vinte) dias
correntes 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- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1- A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos na sede da Secretaria de
Educação, localizada na Rua Paraná, n° 1571, centro, telefone 46-3555-1641 ou em local escolhido pela
Secretária de Educação, em 10 (dez) dias corridos após o recebimento da solicitação emitida pela
Secretaria Solicitante, nos termos do subitem seguinte;
11.2- O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;
b) Identificação dos itens a serem adquiridos;
c) Quantidade e tamanho(quando necessário) dos itens;
d) Local e prazo de entrega dos itens;
e) Assinatura do(a) Secretário(a) municipal responsável;
11.3- No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade, especificações,
qualidade do material, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo
com a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame.
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11.4- Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações,
todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou
adequação ao edital no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
11.4.1 A contratada compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o
produto a contaminação e/ou deterioração;
b) Houver na entrega, produtos rasgados, deteriorados, etc.
11.5- Deverá a vencedora Entregar as fraldas em embalagem plástica lacrada, onde conste
informações como marca, tamanho, peso mínimo e máximo de uso, data e local de fabricação,
composição, descrição do produto ser hipoalergênico. testado dermatoiogicamente. quantidade
de fraldas em cada embalagem (cabe destacar que cada embalagem deve conter no máximo 80

fraldas embaladas).

11.5.1- Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n° 8.078 de 11/09/1990, a apresentação
do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre
características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, origem e
outros.

11.6- 0(s) produto(s) fomecido(s) estarão sujeitos à verificação, pela unidade requisitante, da
compatibilidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos, no que se refere à
quantidade, qualidade e funcionamento.
11.7- No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o
fornecimento, nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o fornecedor deverá
providenciar a substituição da(s) mercadorias(s), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual
aplicação das penalidades cabíveis.
11.8- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s) que
vier(em) a ser recusado(s), sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
11.9- Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento,
incluindo, entre outras que possam existir, despesas com seguros, transporte, tributos e encargos
trabalhistas e previdenciários.
11.10- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
11.11- A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus
empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes sobre
o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, lubrificante,
pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da Contratada,
assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros,
correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente
contrato.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;

12.1.1- A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens
seguintes;
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12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas
neste Edital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se
tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua
convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por
cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do
contrato, aplicada em dobro na reincidência;
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g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

13- DO REAJUSTE
13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto
são 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.
13.2 - 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 tomou-se inviável nas condições
inicialmente avençadas.
13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em prejuízo da
Municipalidade.
13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto a
revisão de preços solicitada pela Contratada.
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13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise
técnica e jurídica do Município de Planalto
13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços
acordados no presente instrumento.

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão 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.
14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

01270

Funcional programática

07.121.12.365.1201.2045

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos
definidos no item 14.1.

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL
n° —/2022.

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
14.8- 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.

15 - DA IMPUGNAÇÂO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item
15.2, mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR, na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2^ a 6^ feira, no horário compreendido entre as 07:30h e
ll:30hedas 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;
15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3(três) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou
impugnar o ato convocatório.
15.3- A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da
Lei n° 8.666/93.
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15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 02(dois) dias
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso.
15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro(a) concederá
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada a vista imediata dos autos.
15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do
pregão.
15.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.
15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
16.1 - O prazo de vigência e execução do presente contrato será de 12 meses, contados a
partir da assinatura do mesmo.
16.2- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual
período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

17 - DA CONTRATAÇÃO
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante
vencedora que será denominada de Contatada, a qual observará todas as normas legais e
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos.
17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será
formalizada por intermédio de instrumento contratual.
17.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser detalhadas, em cada
contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no
prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.
17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666/93.
17.3.3- E vedada a subcontratação total ou parcial do Contrato.
17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos
do art. 64, § T, da Lei n.° 8.666, de 1993.
17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do
Contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXlll, da Lei n.° 10.520/02.
17.5.1-, Até a efetiva celebração do Contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o
disposto no art. 4°, XXIIl, da Lei n.° 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
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18.1- Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, n° 1583,
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.
18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.
18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são
complementares entre si.
18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização.
18.5- 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.

19 - ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Contrato;
ANEXO VIII - Termo de Referência.

Planalto-PR,.... de março de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N" .„/2022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)_

,  portador(a) da cédula de identidade sob

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 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 N° .../2022
ANEXO m - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZAO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: ^EST.

O representante legal da empresa

, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° ...12022 instaurado pelo Município

de Planalto, declara para 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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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

PREGÃO PRESENCIAL N" .../2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 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 N" .../2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII

DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N'^

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de

PREGÃO PRESENCIAL N° .../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 T da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N" .../2022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do lícítante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:,

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa_

na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° ...12022, instaurado pelo Município
de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa
ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

'í)
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N^ .../2022

PREGÃO PRESENCIAL N^ .../2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno,
com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16,
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ CARLOS BONI, em
pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e
do CPF/MF sob n° 747.491.029-20.

CONTRATADA: , devidamente inscrita no
CNPJ sob n.° , com sede à , N° , na
Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).

,  brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
, e do CPF sob n.° , residente e domiciliado(a), na

Cidade de ,
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos
da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão
Presencial N° .../2022 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de empresas para aquisição de fraldas para uso nos
CMETS. visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Planalto-PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM OBJETO QUANT. VALOR

UNITÁRIO
VALOR 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 N° /2022, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula
Primeira a CONTRATANTE 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 ate 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.

7

o ̂ 26



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

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, com quantidades, 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 no parágrafo segundo da cláusula 14.1 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 empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos na sede da Secretaria de
Educação, localizada na Rua Paraná, n° 1571, centro, telefone 46-3555-1641 ou em local escolhido pela

Secretária de Educação, em 10 (dez) dias corridos após o recebimento da solicitação emitida pela
Secretaria Solicitante, nos termos do subitem seguinte;
B- O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;
b) Identificação dos itens a serem adquiridos;
c) Quantidade e tamanho(quando necessário) dos itens;
d) Local e prazo de entrega dos itens:
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e) Assinatura do(a) Secretário(a) municipal responsável;
C- No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade, especificações,
qualidade do material, reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo
com a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame.
D- Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas
as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou
adequação ao edital no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.
E- A contratada compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que exponham o
produto a contaminação e/ou deterioração;
b) Houver na entrega, produtos rasgados, deteriorados, etc.
F- Deverá a vencedora Entregar as fraldas em embalagem plástica lacrada, onde conste
informações como marca, tamanho, peso mínimo e máximo de uso, data e local de fabricação,
composição, descrição do produto ser hipoalergênico. testado dermatologicamente. quantidade
de fraldas em cada embalagem (cabe destacar que cada embalagem deve conter no máximo 80
fraldas embaladas).

G- Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n° 8.078 de 11/09/1990, a apresentação do
produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa, sobre
características, marca, modelo, procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, origem e
outros.

H- Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento, incluindo,
entre outras que possam existir, despesas com seguros, transporte, tributos e encargos
trabalhistas e previdenciários.
I- 0(s) objetos(s) fomecido(s) estarão sujeitas à verificação, pela unidade requisitante, da
compatibilidade com as especificações do Edital e de seus Anexos, no que se refere à
quantidade, qualidade e funcionamento.
J- No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento,
nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o fornecedor deverá providenciar a
substituição da(s) mercadorias(s), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e independentemente de eventual
aplicação das penalidades cabíveis.
K- Todas as despesas decorrentes da entrega do objeto desta licitação, correrão por conta da
contratada incluindo despesas com deslocamento.
L- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s) que vier a
ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
M- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
N- A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus
empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes sobre
o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, lubrificante,
pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da Contratada,
assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros,
correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente
contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Parágrafo Primeiro - 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 programática Destínação de recurso

01270 07.121.12.365.1201.2045 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:
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;
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g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

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 foro 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 é de 12
meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por igual período,
deste 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 tomou-se
inviável nas condições inicialmente avençadas.

3^^ 30

0080



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

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

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-fmanceiro 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 ser\'iços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;

d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
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;
g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
h) dissolução de Sociedade;
i) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
j) 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;

k) 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.
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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 - LEGISLAÇÁO 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.

Planalto - PR, de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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município de planalto
CNPJl^ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax: (046) 3555-8100

85750-000 PLANALTO PARANÁ

PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1. Trata-se de procedimento llcitatório, na modalidade Pregão Presencial,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de fralda para atender as
necessidades do Município de Planalto-PR, cujas especificações estão estabelecidas
em solicitação data de 18 de março de 2022.

2. Fora realizada pesquisa de preços junto a 03 (três) fornecedores,
pesquisa junto ao banco de preços, aplicativo menor preço e contratos com
municípios vizinhos, utilizando-se a média de valores encontrados para
lançamento da presente licitação.

3. Os autos foram devidamente paginados, porém não há o número do
pregão a ser realizado.

4. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise:

a) Solicitação datada de 18 de março de 2022;

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 21 de março de
2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 22 de março
de 2022;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;
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5. Na seqüência, em data de 01 de abril de 2022 o processo foi
remetido a esta Procuradoria para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta
de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo único, da
Lei no 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade
no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

6. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n®
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

7. Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legaP,
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

8. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como
modalidade licitatóha e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame
proposto.

9. A Administração optou pela utilização do pregão presencial, o
que não foi devidamente justificado.

10. Saliento que o TCE-PR consolidou o entendimento de que deve
ser dado preferência ao pregão eletrônico, cabendo à Administração
Municipal não só justificar o por que optou por realiza-lo na forma
presencial, mas também demonstrar os benefícios de sua escolha.

11. A CPL já fora devidamente advertida a respeito deste
posicionamento, o qual está consolidado pelo Acórdão n° 302/21 do TCE-
PR, datado de 26/03/2021.

12. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15,
§3°, inc. I, da Lei 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.

13. Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatóha compatível com a legislação pertinente.

' Art. 1° da Lei n° 10.520/2002: "/'ara aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.'"''

^ An. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federai e dos Municípios, quando efetuadas peto
sistema de registro de preços previsto no an. 15 da Lei n' 8.666, de 21 dejunho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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14. Por fim, o artigo 2° do Decreto n® 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

15. A Administração Municipal optou por não realizar a contratação via Ata
de Registro de Preço.

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 no 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 fixação dos prazos para
fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, Irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo e os Indispensáveis elementos
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento,
elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou
serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem
como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante
vencedor.

18. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela
Administração.

2.1. Da justificativa da contratação

19. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
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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. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder à real demanda do Município, sendo Inadmissíveis especificações que
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

22. Verifica-se, por fim, a necessidade de chancela da autoridade
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos
jurídico-formais.

23. A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

24. Assim, a justificativa da contratação encontra-se encartada aos autos.

2.2, Do Termo de Referência e da definição do obieto

25. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do

pregão e deve conter todos os 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.

26. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal,
devendo emitir autorização para licitação.

27. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III,
"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,
ercebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele

definido pela autoridade competente, constante da minuta de Editai.

Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.

PARECER JURÍDICO

0:)3F



28. 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.

29. 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.

30. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido parcialmente.

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

31. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

32. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

33. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

34. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

35. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão n® 1.782/2010-Plenário) e aue não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas fAcórdão n°
4.561/2010-ia CámaraV

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável peia cotação (AC-0909-10/07-1);

b) A caracterização compieta das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);
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d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09'

1)-

37. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

38. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
indevida da participação no certame'', uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

39. No presente caso fora realizada pesquisa de preços junto a 03
(três) fornecedores, pesquisa junto ao banco de preços, aplicativo menor
preço e contratos com municípios vizinhos, utilizando-se a média de
valores encontrados para lançamento da presente licitação, motivo pelo
qual entendo escorreita a pesquisa realizada.

40. Friso, novamente, em especial ao ilustre Preqoeiro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de que atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável por conferir os preços dos itens que estão
sendo licitados.

41. Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

42. Referido entendimento fora exarado no Acórdão no 2.318/17 do TCU.

onde fixou-se o entendimento de que é de responsabilidade do oreaoeiro e da
autoridade que homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de preço, ou
seia, se ela realmente atende aos critérios exicidos. estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.

43. Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

44. Portanto, sugiro sejam reanalisados os preços lançados que possuam
variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.

45. Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, checando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.

46. A composição dos preços deve observar uma "cesta de preços", a qual
consiste na variação das pesquisas realizadas, objetivando encontrar o real preço
de mercado considerando as variações decorrentes de quantitativo, lapso temporal
entre as aquisições e até em alguns casos a regionalidade.

Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.

PARECER JURÍDICO



47. Oriento que seja entrado em contato com as empresas que se
sagraram vencedoras em certames similares mais próximos à presente data, a fim
de saber se houve variação de preços ou se os preços continuam similares,
solicitando cotação.

48. Destaco, ainda, que em referidos casos, em decorrência da
contratação ser pública^ poderá a CPL contatar o Município contratante Cda pesquisa
no banco de preços) e averiguar qual o preço está sendo praticado neste momento
para aquele determinado produto.

49. Essa pesquisa auxiliará na descoberta do preço de mercado, visto que,
se o preço fora mantido, mesmo passados alguns dias/meses da contratação
pesquisada no Banco de Preços, demonstra que referido preço ainda é o preço real
de mercado.

50. Porém, caso tenha ocorrido reequilíbrio econômico financeiro naquele
contrato, deverá a CPL analisar se o mesmo fora concedido de maneira correta se

quiser utilizar referido preço como base para lançamento da licitação, devendo
sempre considerar previsível lapso temporal entre a abertura da licitação e a efetiva
contratação.

51. Neste caso em especifico, entendo que a pesquisa de preços se
mostra adequada.

2.4. Das Exigências de Habilitação

52. A Lei no 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".

53. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos

estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração 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.

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

54. Outra exigência da Lei no 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).
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55. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação

tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários

56. A Lei no 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.

57. 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.

2.7. Autorização para a abertura da licitaqâo

58. 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.

59. 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.

2.8. Da Minuta do Editai e seus Anexos

60. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto no 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

CONCLUSÃO

61. 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 ulterlores termos;

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;
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d) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências
legais;

e) Deve ser anexada justificativa para a realização do pregão na modalidade
presencial;

f) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar.

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.

54. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem,
para as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria
Jurídica para novo parecer.

Após, à consideração superior.

Planalto/PR, 04 de abril de 2022.

Proc

RSON KLAUCK

- OAB/PR n. 61.323
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

Planalto-PR, 12 de abril de 2022.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Pregoeiro(a)/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a
aquisição de fraldas para uso dos alunos dos CMEPs do Município de Planalto-PR,
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.

l 0'i ) t-
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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município

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO ME/EPP

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 03/05/2022. ás 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, 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:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até ás 09:00 (nove) do dia 03/05/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo
telefone (46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação a Contratação de empresas para aquisição de fraldas para
uso nos CMErS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Planalto-PR, nas condições fixadas neste edital e seus
anexos.

Item Objeto Quant. Unidade Valor

Unitário

Valor

Total

01 FRALDA DESCARTÁVEL

INFANTIL UNISSEX

TAMANHO RN

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.
Hipoalergênica e testada

18.000 UN 1,46 R$

26.280,00

3O 0093
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dermatologicamente.
Sistema antívazamento nas

laterais e parte superior.
Alce vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem a
pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente. polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com componentes
atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com
a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.

Máximo 6 kg
Pacote fechado

Marca de referência Pampers,
Huggies, cremar.

02 FRALDA

INFANTIL

TAMANHO P

DESCARTÁVEL

UNISSEX

22.000 UN 0,77 R$

16.940,00

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem a
pele.
Composição:
Celulose, polímero

2,^ 2
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superabsorvente. polipropileno,
polietiieno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com componentes
atóxicos nâo propensos a
causar irritação em contato com
a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em
embalagem plástica lacrada
com informações do produto.

Máximo 5 à 7,5 kg
Marca de referência Pampers,
Huggies, cremer.

FRALDA DESCARTÁVEL 22.000
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO M

R$

25.300,00

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem a
pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietiieno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com componentes
atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com
a pele.
Fralda estampada.

Devem estar as fraldas com no
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máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em

embalagem plástica lacrada
com informações do produto.

Máximo 6 à 9,5 kg
Com no mínimo 22 fraldas por
pacote
Marca de referência Pampers,
Huggies e cremer.
FRALDA DESCARTÁVEL
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO G

18.000 R$

21.600,00

fralda respirável, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem a
pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietiíeno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve

ser fabricada com componentes
atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com
a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em

embalagem plástica lacrada
com informações do produto.

Máximo 9 à 12,5 kg.
Marca de referência Pampers,

J)Of>
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Huggíes e cremer.
FRALDA DESCARTÁVEL 14.000
INFANTIL UNISSEX

TAMANHO EXG

R$ 15.960

fralda respirávei, com
revestimento interno suave,

fecho fácil esticadinho.

toque de algodão extra macio.
Barreiras antivazamento.

Gel super absorvente.]
Hipoalergênica e testada
dermatologicamente.
Sistema antivazamento nas

laterais e parte superior.
Aloe vera. Elásticos auto

ajustáveis nas pernas e costas
que não apertem ou marquem a
pele.
Composição:
Celulose, polímero
superabsorvente, polipropileno,
polietileno, elásticos, adesivos,
aloe vera e vitamina E. Deve
ser fabricada com componentes
atóxicos não propensos a
causar irritação em contato com
a pele.
Fralda estampada

Devem estar as fraldas com no

máximo 80 unidades por
pacote, acondicionadas em

embalagem plástica lacrada
com informações do produto.

de 12 à 15 kg
Marca de referência Pampers,
Ihuggies. cremer.

Valor Total R$

106.080,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 106.080,00 (cento e
seis mil e oitenta reais), conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato
convocatório.

3-DA ABERTURA:

3o
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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: 03/05/2022.

HOF^: 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.

4.3. Poderão participar deste Pregão as Interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

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:
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5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licítante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando a comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob
as penas da Lei) que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo
anexo).

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitaçâo 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 à data de abertura desta
licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N" 1):
6.1- O arquivo de Proposta deve ser solicitado no e-mail licítacaoí5jplanalto.pr.qov.br.
onde deverá constar o numero da licitação a qual se quer o arquivo, juntamente com
contrato social e alterações contratuais para cadastramento da empresa.
6.1.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma
eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
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impressa em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
com poderes para tanto, redigida e impressa por melo mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços(Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação;

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da
presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo,
60(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.
j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.
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k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de
responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.

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.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60(sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra
"c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
8 deste edital de licitação.

6.4.1.5-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto)
e no anexo {(proposta de preços).

7 -FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro(a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em
02(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
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ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município DE PIJ\NALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

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).

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;
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9.2.1.3 -Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.4 -Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.2-Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60(sessenta) dias antes da abertura das propostas,
9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.
9.2.2.2.2 - Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.3- Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440 de

7 de iuího de 2011.

9.2.5 - Documentos Compíementares:

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)

9.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
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papel termo- sensível(Fac - simile).

a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;

c) os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2-0(a) Pregoeiro(a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §
5°. da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As 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.

9.3.8- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior à abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação,
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada na Praça São Francisco de Assis. n°
1583 - Centro, no horário de 07:30h às 11:30h e das 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.
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10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas(Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as 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.

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(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

13

V.; X ^



município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

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

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
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados
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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 MICROEMPRESAS 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 úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a
devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.

Parágrafo Único-A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.4.5-Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo{a) 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.
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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-Dec!arado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3(três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

10.4.8-Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)
Pregoeiro(a), sua equipe de apoio.

10.4.9-Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por 20(vinte) dias correntes á disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

10.4.10-Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua ínterposição, será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da licitação á
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto á contratação.

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO
11.1- A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos na sede da
Secretaria de Educação, localizada na Rua Paraná, n° 1571, centro, telefone 46-3555-
1641 ou em local escolhido pela Secretária de Educação, em 10 (dez) dias corridos
após o recebimento da solicitação emitida pela Secretaria Solicitante, nos termos do
subitem seguinte;
11.2- O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as
seguintes informações:
a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;
b) Identificação dos itens a serem adquiridos;
c) Quantidade e tamanho(quando necessário) dos itens;
d) Local e prazo de entrega dos itens;
e) Assinatura do(a) Secretário(a) municipal responsável;
11.3- No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade,
especificações, qualidade do material, reservando-se ao Município o direito de recusar
aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora do
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certame.

11.4- Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as
especificações, todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta
providenciar sua substituição ou adequação ao edital no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis.

11.4.1 A contratada compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que
exponham o produto a contaminação e/ou deterioração;
b) Houver na entrega, produtos rasgados, deteriorados, etc.
11.5- Deverá a vencedora Entregar as fraldas em embalagem plástica lacrada, onde
conste informações como marca, tamanho, peso mínimo e máximo de uso, data e local
de fabricação, composição, descrição do produto ser híDoalergênico. testado
dermatoloqicamente. quantidade de fraldas em cada embalagem (cabe destacar que
cada embalagem deve conter no máximo 80 fraldas embaladas).

11.5.1- Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n° 8.078 de 11/09/1990, a
apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas
em língua portuguesa, sobre características, marca, modelo, procedência, qualidade,
quantidade, composição, preço, origem e outros.
11.6- 0(s) produto(s) fornecido(s) estarão sujeitos à verificação, pela unidade
requisitante, da compatibilidade com as especificações deste Edital e de seus Anexos,
no que se refere à quantidade, qualidade e funcionamento.
11.7- No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o
fornecimento, nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o fornecedor
deverá providenciar a substituição da(s) mercadorias(s), no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e
independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.
11.8- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s)
que vier(em) a ser recusado(s), sendo que o ato do recebimento não importará na
aceitação.
11.9- Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao
fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com seguros,
transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.
11.10- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), oÍDhgando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
11.11-A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e
taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de
obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e
equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL;
12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
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12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;
12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, ás sanções
legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
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e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir;
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

13- DO REAJUSTE

13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do
objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de
apresentação de p!anilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da
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composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que
a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.
13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Contratada.
13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto
13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão 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.
14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

01270

Funcional programátíca

07.121.12.365.1201.2045

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 14.1.
14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL n" 036/2022.
14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
14.8- 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.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR, na Praça
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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;
15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3(três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.
15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

'^5.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 02(dois) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a)
Pregoeiro(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo
suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde
logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista
imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.
15.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.
15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16-VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
16.1 - O prazo de vigência e execução do presente contrato será de 12 meses,
contados a partir da assinatura do mesmo.
16.2- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado
por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57,
Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

17 - DA CONTRATAÇÃO
17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de Contatada, a qual
observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste Edital e
seus Anexos.

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.
17.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.
17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.°
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8Í666/93.
17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do Contrato.
17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.
17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do Contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

17.5.1- Até a efetiva celebração do Contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1- Esclarecimentos relativos a presente licitação e ás condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100. em Planalto - PR.
18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.
18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.
18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.
18.5- 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.

19 - ANEXOS DO EDITAL

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II — Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dós Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV- Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Contrato;
ANEXO VIII - Termo de Referência.
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Planalto-PR, 12 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

BLANâUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maít: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

Credenciamos

Sr.(a).

portador(a) da cédula de Identidade sob n^

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

N° 036/2022, 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)

o  ' 24
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

ANEXO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.450.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pfanalto.pr.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022
II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

representante

empresa.

legal

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

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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MUNICÍPIO OE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°036/2022

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inídôneos para licitar

ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII

DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022, por seu representante, declara, na forma e

sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais

legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,

no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022
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: EST.

O  representante legal da

empresa

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022,
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.

Locai e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .../2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2022

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 GPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA: , devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° , com sede à
N° , na Cidade de , neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) , brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° , e do CPF sob n.° ,
residente e domiciliado(a), na Cidade de

•)

pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá
nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições
do Edital de Pregão Presencial N° 036/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a contratação de empresas para aquisição de fraldas para
uso nos CMErS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação do Município de Planalto-PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM OBJETO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR 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 N°. 036/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTFÍATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTFRATUAL"

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-ào ate 30
(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e
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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, com quantidades, 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, á vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula 14.1 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
adímplemento 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 empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos na sede da
Secretaria de Educação, localizada na Rua Paraná, n° 1571, centro, telefone 46-3555-
1641 ou em local escolhido pela Secretária de Educação, em 10 (dez) dias corridos
após o recebimento da solicitação emitida pela Secretaria Solicitante, nos termos do
subitem seguinte;
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B- O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;
b) Identificação dos itens a serem adquiridos;
c) Quantidade e tamanho{quando necessário) dos itens;
d) Local e prazo de entrega dos itens;
e) Assinatura do(a) Secretário(a) municipal responsável;
C- No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade,
especificações, qualidade do material, reservando-se ao Município o direito de recusar
aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora do
certame.

D- Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as
especificações, todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta
providenciar sua substituição ou adequação ao edital no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis.

E- A contratada compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
a) Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou Inadequadas que
exponham o produto a contaminação e/ou deterioração;
b) Houver na entrega, produtos rasgados, deteriorados, etc.
F- Deverá a vencedora Entregar as fraldas em embalagem plástica lacrada, onde
conste informações como marca, tamanho, peso mínimo e máximo de uso, data e local
de fabricação, composição, descrição do produto ser hipoalerqênico. testado
dermatoloqicamente. quantidade de fraldas em cada embalagem (cabe destacar que
cada embalagem deve conter no máximo 80 fraldas embaladas).
G- Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n° 8.078 de 11/09/1990, a
apresentação do produto deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas
em língua portuguesa, sobre características, marca, modelo, procedência, qualidade,
quantidade, composição, preço, origem e outros.
H- Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao fornecimento,
incluindo, entre outras que possam existir, despesas com seguros, transporte, tributos
e encargos trabalhistas e previdenciários.
I- 0(s) objetos(s) fornecido(s) estarão sujeitas à verificação, pela unidade requisitante,
da compatibilidade com as especificações do Edital e de seus Anexos, no que se refere
à quantidade, qualidade e funcionamento.
J- No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o
fornecimento, nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, o fornecedor
deverá providenciar a substituição da(s) mercadonas(s), no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis, contados do recebimento da notificação, sem ônus para o Município, e
independentemente de eventual aplicação das penalidades cabíveis.
K- Todas as despesas decorrentes da entrega do objeto desta licitação, correrão por
conta da contratada incluindo despesas com deslocamento.
L- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s)
que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
Wl- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
N- 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,
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combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros,
bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o
pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

CLÁUSULA 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

01270

Funcional programática

07.121.12.365.1201.2045

Destinação de recurso

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,
ás 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:
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;
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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, 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
é de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado,
por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57,
inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
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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-fínanceiro 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/objeto
contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação á Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a
boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
g) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
h) dissolução de Sociedade;
i) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
p  razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
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subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;
k) 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 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.

Planalto - PR, de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITUR-A MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N' 036/2022

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 2727/2007 de 26/06/2007 e,
subsidiariamenle, à Lei n" 8.666/93 e complementares, LC
123/2006 e 114/2014, cm sua sede sito a Praça São Francisco
de Assis, n" 1583, fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n" 036/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: Aquisição de fraldas para uso nos CMEES, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
do Município de Planalto-PR.
VALOR TOTAL: R$ 106.080,00 (cento e seis mil e oitenta
reais).
Data da abertura: 03 de maio de 2022 - às 09:00
(nove) horas.
Maiores infonnações Junto 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 Identif1cador:DED270FD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 13/04/2022. Edição 2497
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BICO DO CORVO 06

SAIU PARA NEGÓCIOS E ACABOU NA FARRA

^lá meus preclaros amigos,
i^/yamente estamos aqui para

;er para vocês as informa
ções de toda a nossa região
desse mundo corval, desse
reino que é tão bonito e tão
lindo e sempre tem novida
des para vocês, caros leitores
estamos se aproximando de
um feriado de uma data im

portante então estamos aqui
para dizer para vocês que as
notícias estão quentes, não
somos e não queremos dis

criminar nada, temos aqui
para levar aquele humor que
vocês gostam e que a gente se
sente bem fa2^ndo para vo
cês tá bom, o jornal está cada
vez mais ativo e está cada vez

modernizando para que você
amigo leitor tem uma leitura
dinâmica e conceituosa para
todas as semanas.

No episódio de hoje nós
vamos contar a história de
um casal de Corvos já bem
vivido mas como estão numa

situação financeira boa, gos
tam de sair participar, andar,
brincar, se divertir e quanto
a isso vão ficando destaca

dos vão ficando conhecidos e

numa dessas empreitada eles
resolveram ir para a praia, lá
chegando, lá chegando eles
possuem ou alugaram ou não
sei um local, cuitindo aí saiu
a notícia que ele tinha que as
sinar os documento em sua
cidade no outro dia para rece
ber algo que tinha antigamen
te para receber, então pegou
voltou tranqüilo, mas antes
de chegar em casa se dirigiu
a um estabelecimento e lá co

meçou a tomar urna, tomar
duas, boas companhia quan
do viu estava numa casa da
luz vermelha, brincando, pu
lando satisfazendo e no final
foram todos para sua própria
residência e lá uma residência
muito bonita todos começa
ram a brincar beber pulár na
piscina e isso e aquilo e obvia
mente a vizinhança sabia que

estavam na praia ligou ou para
esposa ou para família dizen
do que tinha um movimento
grande na casa obviamente a
esposa e a filha puxaram nas
câmeras e viram tudo aqui
lo a acontecendo com o nos
so Con'o que já não atendia
mais telefone continua festa
até de manhã e as duas saíram
correndo de lá e no outro dia
chegaram aqui e pensa no ba-
fafa que deu, pensa em tudo
que você pode imaginar ali
ás, semdfôculpas, sem nada
foi uma coisa horrível. Muito
bem o casal não se sepai'ou,
mas o Con'o entrou numa

depressão profunda, porque
nunca tinha feito isso, nunca
tinha andado errado e passou
um período bem difícil mas
agora está se recuperando a
família obviamente está vol
tando nos eixos e tudo tá cor
rendo ao normal. Tall Quei!
Gente tome cuidado, me diga
com quem tu andas que eu di
rei quem tu és. Ahraçof
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lOTlOMPLMTO

.mDELlClIAÇÀO
"PREGÃO PRKLNCIAL'

V. ..jiiMCIFIO DE PLA.NAITO faz abei aos iiiK.^aá)s fje cora base na lei
Federal n'' iOílfl de 11 de julto Je Ml, Decido Mumcipa! de i' iÜl.-M/
de IbObril/ e, siibsidianameDie, à lei d" e compleineniaiei, LC
BM e IH-lilll era sua sede m a Praça São Francisco è Assis, rá' BI
íara realizar Liciiaçào na ^lodalidade PREGÃO PRFSENfiAl. sob n"
d.lbllcoiifofraedescnloabacio;

OBITO; Aiiuisíçào de fralàs para uso nos G^ÍErS, visando aiender as
iiciDai

VALOR TOTAL; Rí iCb/jSO.Ol) (cenii) e seis uiil e oiienía reais).
DATA DA .ABERTllA 01 de maio de 1012 - ás jMel toras.

Maiores ifoniaçôes jMo ao Depaíiaraenio de Licilaçòes em toiino de
sçedieiite ou pelo e-raail: tcitacâOflpl3nalii>pr.ffis ,br,

LUIZ CARLOS BOM

pKíeito Municipal

.MOTIODEPLMTO

.A^lSODELfCITAÇ.ÀO
miOPRESEm^VM

O MlPílClPlO DE PL.A.\,ALIO íaz saber aos inieiessados que cora base na Lei
Federal n" lí).}2(ld; 12 dejulb de 2í)&2. Decreio Mnicipal de 1222;.'2ti[l2
de 2b.i2(Kii e, subsidianaiiieiiie, a Lei t e complenieniaies, Lf
llvlil e 11-12(111. em sua sede suo a Praça Sào FiaDasco de Aas. ra B.l

íaiá realizar Iiciiado na Modalidade PREGÃO PISENCLAÍ sob tf

83). 2022. conforme dfsciiloâbaiw:

OBJETO: .Apskào de rabos, ^servaiomts e coKXòes para aiender as
necessidades das Secrelanas .Morucipais deste município de Planalic^PR.
VALOR TOT.AL: RS dl.lGiií) iduzemos e Ireze mil. aízenios e Éra e

DATA DA ABERTltA; 02 de maio de 2022 - às 14:1)1 (quatorze) toras.
Maiores mfonnaçòes junti) ao Departamento de Licitações em toriio
expedicflie ou pelo e-mail: liatacaoifl planalto,pr.sot.bi.

Prefeito Municipal

PREFEiniA.\iraaP.ALDEPLA.\ALTO

Á)TS0DEL1CIT.ACA0

EDITALDECONCORR£\CLAM«:

OMuracipiode Plma to -Pr.iomapiiblicu que ara realizar, á 00:0(1 toras

à dia 10 de maio do ano k 2022. ui Praça Sao Fraaisco de A sis.n-lSb].

ceniro em Pianalio. Paraná. Brasil. CONCOÍREAm io lesiiiie de

erapreiiad) por preço
dal)) seeuinieíj) obrai

JobâLnpomeiBí preço, a
):

preços fixos e frareajusie.

Local düobtelo e unidade d;

Prazo dc

execuvi'

medida lias)

Ba.inoCflilro EccapeemCErQ .vóí.OõiJl- 120

A Pasto lécmca com 0 inteuo lêof do Eàial. seus respecu'os modelos.

adeodcs c ane-ws. poderá ser examiiada no erdcreçT) acima ndicado. no

boráno comercial ou solicitoda atoavés 4 e-raail

iicilacao.iiplaiialio.pr.sov.br. Informações adiciolais, dúvidas e pedidos de
e^idrecuneaio des^era0 stf eocamiikios a Comiísào de Liciiaçào no
endereço üii e-raail aci iMiiraiiwu(.is-Kicwur

Íidip-Pr, 12íkataldf 022.

inZf.ARLüSBOK

?ieici!fi.\It;iuc:p,al
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