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Planalto-PR, 04 de maio de 2022.

SOLICITAÇÃO PARA PREFEITO

DE:

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário de Administração
Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Anderson Deíares - Secretário de Serviços Rodoviários
Lízandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social
Willian Fernando Kegíer - Secretário Municipal de Agricultura
Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação
Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde
Dione Júnior Helfer - Secretário Municipal de Cultura
Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes □ COf^V

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

ÍTE □ pregão □tP
LiCrrAÇAO N.«: S
S0L!CITAaí,0:
PRrXESSC(S):

Pelo presente, solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando a
aquisição de mudas de árvores para paisagismo, ferramentas e acessórios de jardinagens
para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, a fim de
atender as necessidades do Município de Planalto-PR, para aquisição parcelada, durante a
vigência do Contrato, conforme necessidade desta municipalidade, observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos, para aquisição
parcelada, Conforme segue:

LOTE 01: MUDAS DE ÁRVORES
Item OBJETO Quant UN' PREÇO

UNIT.
PREÇO TOTAL

1. Muda de árvore brinco de índio l,5m (Cojoba arbórea),
as mudas deverão estar acondicionadas em saco
plástico, sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão avaliados
através de observação das folhas das mudas).

300 Un 61,75 18.525,00

2. Muda de árvore canelina l,5m (Nectandra
megapotamica), as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das mudas).

300 Un 41,75 12.525,00

3. Muda de árvore oiti l,5m {Licnnia tometitosa), as mudas
deverão estar acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade (deficiência

200 Un 64,25 12.850,00
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de macro e micronutrientes serão avaliados através dt
observação das folhas das mudas).

:>

4. Muda de árvore liquidâmbar l,5m {Liqiiidamha
styraciflua), as mudas deverão estar acondicionadas err
saco plástico, sistema radicular bem desenvolvidc
(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas), bo£
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes serãc
avaliados através de observação das folhas das mudas).

200

i

)

Un 96,20 19.240,00

5. Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5 (Acacia
podalyriifoha), as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem desenvolvidc
(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das mudas).

300 Un 43,50 13.050,00

6. Muda de árvore jacarandá mimoso 1,5 (Jacaranda
mimosifolia), as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem desenvolvido
(mudas com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das mudas).

200 Un 45,70 9.140,00

7. Muda de árvore pata de vaca 1,5 (Bauhinia forficata), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade (deficiência
de macro e micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas).

200 Un 40,65 8.129,50

8. Muda de árvore extremosa 1,5 (Lagerstroemia indica),
as mudas deverão estar acondicionadas em saco
elástico, sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
deficiência de macro e micronutrientes serão avaliados
através de observação das folhas das mudas).

300 Un 40,00 12.000,00

9. RS 105.459,50

1

LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Item OBJETO Quant UN PREÇO

UNIT.

PREÇO TOTAL

01 Lesoura para Cerca Viva, com Lâmina Metálica e Cabo
le Madeira, com dimensões de comprimento 48,6 cm
argura de 15,9 cm e altura 10,8 cm.

05 UN 40,47 202,35

02

]

I

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

05 UN 71,05 355,25
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03 Tesoura de poda duas Mãos para corte de galhos ate
SOmm com Lâminas em aço carbono especial temperado
- Cabos de madeira 60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

05 UN 85,06 425,30

04 Serrote De Poda curvo, com Cabo De Madeira, Lâmina
em aço carbono flexível e de alta durabilidade. -

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

05 UN 95,23 476,15

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

10 UN 20,84 208,40

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

10 UN 51,92 519,20

07 Limitador de Grama com borda, confeccionado em
Polietileno Reciclado, material resistente e flexível,
permite vários formatos de canteiros, 50 metros x 11,5
cm largura na com verde.

10 Rolo 187,9 1.879,00

VALOR TOTAL R$ 4.065,65

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 109.525,15 (Cento e nove
mil quinhentos e vinte e cinco reais com quinze centavos).

Cordialmente

Marcelo Felipe Schmidtt
Secretário M. de Administração

Anãd^^n Deferes
Secrelíário M. de Serviços Rodoviários

■TrUL"^' -djP à)t.míx
Marli Salete Dieckel de Lima
Secretária M. de Educação

ir
lando fifegler

Secretário M. de Agricultura
Wifíian Ferm

ofTe^
Sec^Retário

Gilm
Secretário

JML^nir BiancI
Secretárídi\4r-clé^^ras^^-e-Serviços Urbanos

Lizanctra Cistina Boni
Secretária M. de Assistência Social

Gilmar Luiz Scherer
Secretário de Saúde
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TERMO DE REFERÊNCIA

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

2. OBJETO:

2.1. Aquisição de mudas de árvores para paisagismo, ferramentas e acessórios de jardinagens
para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, a fim de atender
as necessidades do Município de Planalto -PR, para aquisição parcelada, durante a vigência do
Contrato, conforme necessidade desta municipalidade, observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marcelo Felipe Schmitt, Leonir Bianchi, Lizandra Cristina Boni, Anderson Delares, Willian
Fernando Kegler, Marli Salete Dieckel de Lima, Gilmar Luiz Scherer, Dione Júnior Helfer, Gilmar
da Silva.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. Justifica-se a aquisição de ferramentas, equipamentos, acessórios e mudas para revitalização
e decoração de áreas verdes, praças, espaços públicos e prédios públicos municipais.
4.2. É comum que por meio de projetos, sejam ofertados cursos de jardinagem, redecoração de
áreas verdes e jardins, revitalização de trevos, canteiros, hortas, etc, etc. em escolas e prédios
municipais.
4.3. Alunos de escolas são incentivados por meio de aulas teóricas e práticas a saber cultivar e
cuidar de jardins, hortas etc.
4.4. Sendo assim todos os objetos descritos no item 5 são necessários para desenvolvimento das
práticas acima descritas.

4.5. A quantidade requisitada foi obtida com base na previsão de utilização e no histórico de uso
nos últimos anos pelas secretarias solicitantes.
4.6. A aquisição se justifica tendo em vista que os itens do lote 02 ficaram desertos no Preqão
24/2022.

4.7. O valor máximo para os itens foi definido através dos orçamentos obtidos de empresas
distintas e pesquisa na internet, sendo que o lote 02 foi lançado pelo mesmo valor do preaão
24/2022.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

LOTE 01: MUDAS DÉ ÁRVORES

Item OBJETO Quant UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

1.Muda de árvore brinco de índio l,5m (Cojoba
arbórea), as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas não
serão aceitas), boa sanidade (deficiência de
macro e micronutrientes serão avaliados através

de observação das folhas das mudas). ^

300 Un 61,75 18.525,00

2.Muda de árvore canelina l,5m (Nectandra \ 300 Un 41,75 12.525,00
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megapotamica), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radícular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

3.Muda de árvore oiti l,5m {Licnnia tomentosn), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

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

observação das folhas das mudas).

200 Un 64,25 12.850,00

4.Muda de árvore liquidâmbar l,5m {Liquidamhar
styrncifliia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

200 Un 96,20 19.240,00

5.Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5 (Acacia
podalyriifolia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
deficiência de macro e micronutrientes serão

avaliados através de observação das folhas das
mudas).

300 Un 43,50 13.050,00

6.Muda de árvore jacarandá mimoso 1,5 (Jacaranda
mimosifolia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

200 Un 45,70 9.140,00

7.Muda de árvore pata de vaca 1,5 (Bauhinia
forficata), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

200 Un 40,65 8.129,50

8. viuda de árvore extremosa 1,5 (Lagerstrqemia
indica), as mudas deverão estar acondicior^das

300 Un 40,00 12.000,00

f
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em saco plástico, sistema radicular ben
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas nãc
serão aceitas), boa sanidade (deficiência d(
macro e micronutrientes serão avaliados atravé

de observação das folhas das mudas).

1

9 R$ 105.459,50

i r LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ;

Item OBJETO Quant UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

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

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

05 UN 40,47 202,35

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

05 UN 71,05 355,25

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

A 3.3 cm.

05 UN 85,06 425,30

04 Serrote De Poda curvo, com Cabo De Madeira,
Lâmina em aço carbono flexível e de alta
durabilidade. - "Comprimento da lâmina de 13"
/ 330 mm. - Cabo de madeira ergonômico. -
Dentes com 03 arestas de corte.

05 UN 95,23 476,15

05 Pazinha para jardinagem estreita metálica com
cabo de madeira com dimensões C 28.4 X L 7 X

A 5.2 cm.

10 UN 20,84 208,40

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

envernizado.

10 UN 51,92 519,20

07 Limitador de Grama com borda, confeccionado
em Polietileno Reciclado, material resistente e

flexível, permite vários formatos de canteiros,
50 metros x 11,5 cm largura na com verde.

10 ^olo 187,9 1.879,00

_  V VALOR TOTAL R$ 4.065,65
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O valor total definido para aquisição dos itens foi de R$ 109.525,15 (Cento e nove
mil quinhentos e vinte e cinco reais com quinze centavos).

6. DA MODALIDADE

6.1. Paja a aquisição deste objeto está sendo empregada a modalidade de licitação denominada
PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, a qual observará os preceitos de direito
público e, em especial as disposições do Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, da Lei
Federal nT 10.520 de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei Federal nT 8,666 de 21
de junho de 1.993 e suas alterações e outras normas aplicáveis á espécie.

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO DO OBJETO
7.1. A empresa deverá efetuar a entrega do objeto no local da obra ou local que for definido, dentro dos
limites geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 05 (CINCO) dias úteis após o
recebimento da solicitação de compra.
7.2. As árvores devem estar com folhagem verdes.
7.3. As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta municipalidade.
7.4. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é
de total responsabilidade da proponente.
7.5. A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e outros
vícios que impeçam ou reduzem sua usabilídade, observando rigorosamente as características
especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o transporte até o local de
entrega.

7.6. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de
recebimento definitivo dos produtos.
7.7. As solicitações provenientes da Secretaria participante do contrato, após o recebimento definitivo
dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno da Secretaria Solicitante,
ou no Departamento de Compras do Município permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.
7.8. As demais obrigações serão formalizadas em edital e contrato que devem obedecer a legislação
vigente, assim como obedecer o que rege a lei 8.666/93, lei complementar 123/2006 e 147/2014,
decreto municipal 2727/2007 e demais legislações aplicáveis.
7.9. Caso necessária a substituição da mercadoria por defeito ou incompatibilidade com o objeto
solicitado o fornecedor terá o prazo de no máximo 05 (cinco) dias. A empresa será comunicada via e-
mail e/ou telefone.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á até 30 (trinta) dias subsequentes a entrega do objeto, e mediante
apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão
Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
8.2. O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada.
8.3. Qualquer dano que vier a ocorrer durante o transporte correrá por conta da contratada,
devendo a mesma repor o objeto danificado ou, ainda, caso algum produto não corresponda ao
exigido ou apresente defeitos que impeçam ou prejudiquem seu uso, a CONTRATADA deverá íh
providenciar, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação /j
expedida pela Secretaria, a sua substituição, visando ao atendimento das especificações, sem
prejuízo da aplicação das sanções.
8.4. A Secretaria requisitante poderá, a qualquer tempo durante este processo, solicitar
documentos ou informações relativas aos produtos ofertados.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE \ y)
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9.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando iocal, data e horário;
9.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivos;
9.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor
especialmente designado;
9.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada
pelo Secretário de Agricultura desta municipalidade, Willian Fernando Kegler, nos termos dos §§
1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93.

11. TABELA COMPARATIVA DE VALORES

Empresa 1: RogerMat. Construção
Empresa 2; Dutra & Dutra
Empresa 3: Fábrica de Vasos
Empresa 4: V G Pilatti
Empresa 5: P. G. de Souza & Cia Ltda.
Empresa 6: Renito
Internet:

Obs: Foi usado o preço da internet para composição da média de valores, no entanto cabe
destacar que além do preço há também que ser considerado o valor de frete, portanto embora a
internet apresente valor menor, há que se somar o frete.

LOTE OMmi  - j
Item Quant VG

Pilatti

P. G. de

Souza

Renito Internet

Média Total

U1 300 72,00 70,00 60,00 45,00 61,75 18.525,00
U2 300 44,00 40,00 35,00 48,00 41,75 12.525,00
U3 200 72,00 70,00 60,00 55,00 64,25 12.850,00
U4 200 105,00 100,00 90,00 89,80 96,20 19.240,00
üfa 300 55,00 50,00 40,00 29,00 43,50 13.050,00
Utí 200 55,00 50,00 45,00 32,80 45,70 9.140,00
07 200 47,00 45,00 40,00 30,59 40,65 8.129,50
U8 300 47,00 45,00 40,00 28,00 40,00 12.000,00

LOTE 02 *

Item Quant Roger Mat.
Construção

Dutra

&

Dutra

Fábrica

de

Vasos

VG

Pilatti

Império
das

Flores

Renito Internet

Média Total

U1 05 40,22 48,90 32,30 40,47 202,35
02 05 61,76 45,50 105,90 71,05 355,25
03 05 95,42 74,70 85,06 425,30
04 05 42,00 32,70 211,00 95,23 476,15
05 10 20,00 21,67 20,84 208,40
06 10 43,76 40,50 71,50 51,92 519,20
07 10 244,^0—^ 160,00 250,00 200,00 200,00 72,90 187,90 187,90
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Planalto - PR, 04 de maio de 2022.

írcef^elipe^Schmidtt ^
Secretário Muriídpal d^Administr^ão

Xeonig^feianchT
Secretário M. de Obras e Sfervt^s Urbanos

j Anderson Defares
Secretário de Serviços Rodoviários

Lizarwa Cistina Boni

Secretária de Assistência Social

ITxliL" dl Joi/yna
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária de Educação

Mi/V §6/íei/t/-^^
Gilmar Luiz Scherer

Secretário de Saúde

ÍJcÍm
Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

Gilmar

Secretári

Secretário de Cultura

Lü . l p, W
Luiz Carlos Bom

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

EMPRESA:

PROPOSTA DE PREÇOS

CIDADE: ESTADO:

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de mudas para paisagismo tais como:

árvores, para revitalização de áreas verdes, praças, escolas do município e espaços públicos a

fim de atender às necessidades da administração, através das ações realizadas pelas Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:

LOTE 01: MUDAS

ITEM OBJETO QUAN UN
T.

Muda de árvore L")rinco de índio l,5m

(Cojoba arbórea), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiC-ncia de macro e
micronutrientes serão awiliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore canelina l,5ni (Nectandra
megapotamica), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (i.leficiència de macro e

micronutrientes .serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore oiti l,5m (Licania
tomentosa), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvida) (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

0010



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

^ MUNICÍPIO DE PLANALTO
Íí: CNPJ: 75.450.525/0001-16

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

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

sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore liquidâmbar l,5m
(Liquidambar styraciflua), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5 (Acacia
podalyriifolia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore jacarandá mimoso 1,5
(Jacaranda mimosifolia), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (doiiciéncia de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore pata de vaca 1,5 (Bauhinia
forficata), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
Muda de árvore extremosa 1,5 (Lagerstroemia 300 >,
indica), as mudas deverão estar

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

ilõrOO J2'0C0.

QUlí
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MUNICÍPIO DE

PLANALTQ

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

Observações:

VALOR TOTAL: R$_

Prazo de Entrega: _

Validade da Proposta:

Data:.í?.Í'.de y/%^.. de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

8

rATUllA-^eOM CARIMBO
O o i * i V: .

rua 4. 780
BAIRRO INDUSTRIAL

I  S575Q-000 - PLAJülALTO - PR |
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MUNICÍPIO DC

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85/50-000 PLANALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: P. G. de Souza & Cia Ltda

TELEFONE: (46) 9 991511-83

CNPJ: 10.235.643/0001-78

ENDEREÇO: Rua Principal S/N, Linha Brandelero

CIDADE: Santa Izabel do Oeste ESTADO: Paraná

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de mudas para paisagismo tais como:

árvores, para revitalização de áreas verdes, praças, escolas do município e espaços públicos a

fim de atender às necessidades da administração, através das ações realizadas pelas Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:

LOTE 01: MUDAS

ITEM OBJETO QUANT UN

Muda de árvore brinco de índio l,5m

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

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore canelina l,5m (Nectandra
megapotamica), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore oiti l,5m (Licania

tomenlosa), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com

raízes enoveladas não serão aceitas), boa

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.

70 R$ 21.000,00

40 R$ 12.000,00

70 R$ 14.000,00

0013
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore liquidâmbar l,5m
(Liquidambar styraciflua), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5 (Acacia
podalyriifolia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
Muda de árvore jacarandá mimoso 1,5
(Jacaranda mimosifolia), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
Muda de árvore pata de vaca 1,5 (Bauhinia
forficata), as mudas deverão estar
acondicionadas em .saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).
Muda de árvore extremosa 1,5 (Lagerstroemia
indica), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas das mudas).

R$ 20.000,00

R$ 15.000,00

R$ 10.000,00

R$ 9.000,00

R$ 13.500,00

OOK
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460,525/0001-16

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

VALOR TOTAL: R$ 114.500,00

Prazo de Entrega: 90 dias

Validade da Proposta: 30 dias

Data: 28 de abril de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

Ronan Felipe de Souza

RG 8.711.094-0/CPF 061.237.119-03

oni5
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INtCiPIO DE

EMPRESA: __

TELEFONE: (

CNPJ:

ENDEREÇO:.

CIDADE: íí: f

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

E-mail: p!analto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

^ I L fij-fí L i O

(J/C

Gjo

9 U O I ESTADO:

OBJETO: Contratação de empresa vi.sando à aquisição de mudas para paisagismo tais como:

árvores, para rovitaEzaçao de áreas verdes, praças, escolas do município e espaços públicos a

fim de atender às necessidades da adminislTação, atravós das ações realizadas pelas Secretarias

do Município de Planalto - PR. Conforme abaixo segue:

LOTE 01: MUDAS

OBJETO

Muda de árvore brinco de índio l,5m

(Cojoba arbórea), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com

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

observação das folhas das mudas).

Muda de árvore caneiina l,5m (Nectandra
megapotamica), as nuida.s tieverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de

observação das folhas üas mudas).

Muda de árvore oiti í,5m (i.icania

tomentosa), as mudas deverão estar

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

QUAN UN
T.

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

r/,00



Müi^iCIPIO DE PLANALIU
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: p!analío@pianalto.pr.gov.br

mun.cIpio DE Praça São Francisco de Assis, 1583
RLANAClÔ 85750-000 PLANALTO - PARANA

__ I —'i ' "

sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas).

Muda de árvore liquidámbar 'i,5m 200
(Liquidambar styraciflua), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico, jO^^CO
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avMÜados através de
observaÇ(io das folhas das mudas).
Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5 (Acacia 300
podalyriifolia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro c
micronutrientes serão avaliados através de
obsei'vação das folhas das mudas).
Muda de árvore jacarandá minroso 1,5 200
Qacaranda mimosifolia), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico, 0^
sistema radicular bem desenvolvido (mudas
com raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas).
Muda de árvore pata de vaca 1,5 (Bauhmia 200
forficata), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema 0 j- tCU
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas das mudas).

Muda de árvore extremosa 1,5 (Lagerstroemia 300
indica), as mudas deverão estan / / V /TÓ
acondicionadas em saco plástico, sistema [J-iCÂJ
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro c
micronutrientes serão avaliados através de
observação das folhas tias mudasT _ I 1

t-fl
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MUNICÍPIO Oi

CNPJ: 76.460.525/0001-15
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (45) 3555-8101

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

Observações:

VALOR TOTAL•  J, 00

Prazo de Entrega: . !j í /9_3

Validade da Proposta: ,1o nífís

DataâO.de^.^.O^Z.... de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis. 706.809/0001-^
_ VG piumTOO PR473-eiOCEmRO

Wí9W)00 CRUZEWOOOlGUi^j^

ASSINATURA COM CARIMBO

0018



MgKn o !»m você prooira Cün!:í.l lie
Atmidimento'

'qX Bfin vindocí)
o' Entrar Du Cadas

<i%"; ' OílUWÍH^naiS

Muda Brinco índio (Cojoba arboreí

R$ 45,00
<irè 6x de R$ 7,50 sem juros

R$ 42,75 no pix/boíeto com 5% de desconto

# R$ 42.75 no pix tom 5% de desconto

Comprar

Cotr;pr;ir pcrlo whüísííoo

Calcule o frete

ConiparUlhe; f [^C) S|f g| i V Adicionar aos desejos

O-JS



jardinagem e Paisagismo

SOMOS

TV /Pagina Iníciji/Árvoros

FACA LOGfN OU CADASTRE-SE MEUS PEDIDOS CENTRAL DE

Digito aqüt o que 'vocè procura

ARBUSTOS ARVORES FRU

5 Canelinha Nativa Altura de 0,40 cm a 0,80 cm

Estoque: 1000

Marca: AMK - Tardínagem e P

Referência: 415

Por:

R$48,00
OU Ix de R$ 48,00 Sem juros

Quantidade:

0ri20
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CMãHIortasv ,OfcN^do<iie Hü^ãik»' Sus»m)e>eado Meâs Live VmOef Cís«Bta

"tembramártíia

Crie a sua otnta Entre C(

nbem pode gostar: suculentas

lista ; . > Jaftíinagem « Accesórios > Plantas. Semeadura e CuKivo > Plantas > Arvore Compartilhar j Vs

Muda De Oiti

R$55
em 5x R$ 9'" sem juros

ver cs meios de pagamento

Envio para todo o país

&3ii:a os prszos de eniregíi e 84 forma

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponrvei

Quantidade: 1 unidade-^ ncodispoi-r...

- 0021



jardimexotico.com.dr/HquedamDar-ou-arvore-do-ambaf rutm_souice=hJteòíutm_medium=üoog}eMercríanTe

Icos Frutíferas-w RS19,90 Pedras Naturais Óieos Essenciais v Pomar em Vasos v , Piores v , Div€

•«-

.5"." i.>' . ■ ...

t.

Liquidambar ou Arvore-do-Ambar

Código: MVJW4BXUV

R$ 89,BO
até llx de R$ 8,16 sem juros
ou R$ 80,82 via Pix

Estoque: Oisponivet

1x de WS 89,80 sem juros

2x de W£ 44,90 sern juros

3x de P$ 29,9Í sem juros
4x de W£ 22.4S sem juros

5x de WS lV.9ésetT! juros

6x de WS i4,9fe sem juros

7x de WS 12,8:

Bx de WS il,22

9x de RS 9,97

lOx de RS 8.9;

llx de RS 8.16

Calcui« o frete : CEP



agazineluÍ2a.com.br/muda-de-acacia-mimosa-dancru2/p/jb297d1age/rc/rcnm/?&seller_td=caieu&utm.

Nossas iojas Tenha sua loja Regulamentos AcessMkJade Guia de segutanca

procure por código, nome, marca.

AlerxJimenIo

lagatu

Todos os departamentos v Of^asdodia Ceiutares Móveis Eletrodomésticos Tve Vídeo informática Saidão Smartptronizâ

egados > No wagaui

Acácia Mimosa - Dancruz

I Ver üescTiçao '•.ctripieia | Oancíuz

Vendido e entregue por Caleu

de R$ 31-90

porRS 29,90

RS 29,00 {3% de desconto)

Mais formas de pagamento

Cor^sutíar prazo e valor do freíe

00000-000 Ok Não sei

0023



Toduto.mercadolivre.com.br/MLB-2061023221-íinda-muda-de-jacaranda-mimoso-qualidade-a-_JM#position... G

mercado
tiwe

V OfiKtas <3o HHrtanc& Supemtetcacio Moca Uve - Venoer

imbém pod» gostar sucuivntas

*Lembfíw«áttfia"

Cno a sua cmta Entre Cot

slista ; ... > .. > Jsfdinaeemfi AccesôricB > Plantas.Semeadurs ©Cutfiws > Plantas > Ar/ora Compsílilhaf ; Ver

linda Muda De Jacarandá

Mimoso Qualidade A+

R$32 6%OFF

em 6x R$ 5*' sem Juros

Vef o6 meios Ce pàgsmento

Qi Envio pdrd toâo o pais
SôiCa Oi prazoi ce enuega e as formas

Cakt.lar o praso de entrega

Estoque dtsponivel

Quantidade. 1 unidade ít3 cisponvois)

Frete gratis cortipranCo 3 ou mais unidades

0024



mercado
livre

.Categoíias •>' Ofarfâs doiâ» • rfeaófico Swpermafcadc - - ss^otía- itve 'iAsncl«.,x/C^^tó=

"Lembranonha" f

Criei a sus conia Com

imbérn pode gc»tar. suculentas

■ lista : Câsâ. Moveis e Decoração > jaraim e Ar Uvre > Jsfdinageme Aeceeibk» > RanBBS-SemeadiaaeCulIivo > ASitías
Compartilhar | Vanc

Linda Muda De Pata De Vace

Branca • Bauhinea

R$ 30^^12%OhT
em 6x R$ 5» sem juros

Ver Oi meioi üe pagamento

Envio para todo o país
Sflipft os proses de e ns formas c

Calculer o [»a20 de entrega

Estoque disponível

Ouanílaaoe: 1 unidade íSa disoonvei,

on:;5



Dancruz.

Plantas"
Digite o que VDcé prooffs Q f=}i Cv^nttaiflrí /qN Bein viiuio-ai

J Atendimento no' Entrar ou Cad.

Inicio > OfnaintMitais

Muda Extremosa Rosa (Lagerstroemia
indica)

R$ 28,00
ate 6x de RS 4,66 sem juros

R$ 26,60 jio pix com 5% de desconto

© mais formar, de nann

- 1 +

Comprar polo vihíítsa^ip

Calcule O frete

85750-000

Cumoartilhe; 4- ;Oi táf SSr Adicionar aos deseios
RS 2116 14 dias úteis Trartsportadora

On2B



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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N" 024/2022

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs,

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH

MALINSKl, e equipe de apoio, ANA SARA WELTER, designados confonne Portaria
n 002/2022 de 03 de janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2022 DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de equipamentos, acessórios e

mudas para paisagismo tais como: flores, folhagens, arbustos, árvores frutíferas,

grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de jardinagens para

revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, tendo como
valor máximo a importância de R$ 142.116,95 (cento e quarenta e dois mil cento e

dezesseis reais com noventa e cinco centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado

o representante da empresa: RENITO VOGT ME, o Sr. Renito Vogt. Dando

continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao

final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão

ao disposto na mesma. Na sequencia, foram abertos os envelopes contendo as
propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram

devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e
condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços
ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram
consideiadas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa
subsequente:

RENIl̂ 0 voGT " —^
bote.# rteoi Rrodütòi^iáíiçíQ^ tÜiádèiÉ
1 1 Grama preta

(Ophiopogon
japonicus)
acondicionadas em
bandejas com
dimensões 40 X 25
cm, com altura das

mudas entre 05 a

RENITO

VOGT
RENITO
VOGT

BAN 50,00 20,00 1.000,00

Páeina 1

0rr:7



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

Mudas de flor
Petúnia (Petúnia
sp), acondicionados
6m bandejas com
15 mudas, plantas
Drontas para
transplantar em
ocal. definitivo com

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

Mudas de flor
Calêndula
(Calendula
officinalis),
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
3rontas para
transplantar em
ocal definitivo, com
altura entre 10 cm a
15 cm, nas cores
amarelo e laranja

Mudas de flor de
mel (Lobularia
marítima),
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 05 cm a
10 cm, nas cores
jranca.
^udas de flor Viola
PI (viola tricolor),
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a
15 cm , nas cores
mix.
Mudas de flor de

R

R

RE

RENITO
VOGT

IRENITO
VOGT

BÃN

ENITO
VOGT

ENITO
VOGT

RENITO
VOGT

BAN

BAN

NITO
VOGT

RENITO
VOGT

BAN

ata pregão presencial SRP N« 024/2022
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lobélia (lobélia
erinus),

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

RENÍTO RENITO UN
VOGT VOGT

Mudas de flor RENITO
Lantana (Lantana VOGT
camara),

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

Mudas de flor vinca RENITO RENITO
(Catharanthus VOGT VOGT
roseus),

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

Mudas de flor RENITO
tagetes {Tagetes VOGT
erecta),

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

Mudas de flor onze RI
horas (Portulaca VOGT

Jgrandiflora).
ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP 024/2022

21,00 840,00

25,00 2.000.00

50,00 24,00 1.200,00

22,50 1.125,00

60,00

RENITO
VOGT

VOGT

Páffiiia 3



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

IRENITO'
/OGT

Mudas de flor salvia RENITO iRENITO
(Salvia splendens). |V0GT |vOGT
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a
15 cm, nas cores
azul e vermelha.

"^4 Mudas de flor RENITO
cineraria VOGT
(Jacobaea
marítima), mudas
deverão estar

acondicionadas em
embalagem
plástico, sistema
radicular bem

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

Mudas de flor EMITO IRENITQ
verbena (Verbena VOGT |vOGT
hybrida),
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 10 cm a
15 cm , nas cores
mix.

Mudas de lavanda IRENITO IRENITO
(Lavandula VOGT |vOGT
dentata), mudas
deverão estar

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

^  Mudas de flor falsa RENITO IRENITO
lerica (Cuphea VOGT VOGT

UN

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022

40,00 25,00 1.000,00

40,00

BAN 40,00

25,00 1.000,00

25.00

600,00

1.000,00

14,00

23,50

8.400,00

(7^

/

o



gracills),
^condicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 15 cm a
'20 cm . nas cores
mix

Mudas de flor
liriope (Liriope
muscari), as mudas
deverão estar
acondicionadas em
saco plástico,
'sistema radicular
bem desenvolvido
prontas para
|transplantar em
local definitivo, com
altura entre 25 cm
a 30 cm

Mudas de flor
ígerânios pendentes
(Pelargonium
Ipeltatum),
'acondícionado em
saco plástico ou em
vasos plásticos de
725ml, plantas
prontas para
[transplantar em
local definitivo, com
altura entre 25 cm a
30 cm , nas cores
mix

Mudas de flor
clorofito

(Chiorophytum
comosum), as
mudas deverão
esta

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular
bem

desenvolvido.com
altura entre 25 cm
'a 30 cm

Mudas de flor ixora
(Ixora coccinea), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular
bem

desenvolvido.com
altura entre 20 cm
a 25 cm

R

R

RE

RENITO
OGT

RENITO
OGT

200.00 4.00 800.00

ENITO
OGT

RENITO
OGT

250,00 10,00 2.500,00

ENITO
VOGT

RENITO
OGT

300,00 .500,00

NITO
VOGT

RENITO
OGT

350,00 .800,00

22 iMudas de flor
RENITO RENITO 40,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022
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Begóninha --
(Begonia
bemperflorens)
'acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
Itransplantar em
local definitivo, com
laltura entre 10 cm a
15 cm , nas cores
mix.

VOGT VOGT

Mudas de flor

Kalanchoe
(Kalanchoe
blossfeldiana)
acondicionados em
sacos plástico,
plantas prontas
para transplantar
em local definitivo,
com altura entre 15
cm a 20 cm , nas
cores mix

RENITO RENITO
VOGT

400,00 2.600.00

Mudas de flor
azaleía

(Rhododendron
|simsii), as mudas
deverão estar

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

RENITO
OGT

RENITO
VOGT

.080,00

Mudas de flor
perpetua

(Gomphrena
globosa)
lacondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 15 cm a
20 cm , nas cores
mix

RENITO RENITO 30,00 23,50 705.00VOGT VOGT

Mudas de flor
margarida

(Leucanthemum
vulgare)
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

25,00 750,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N*^ 024/2022



altura entre 15 cm a
20 cm ■

|27 Mudas de flor mini IRENITO
margaridas (Beilis VOGT
annua)

jacondicíonados em
bandeja com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 15 cm aj
20 cm , nas cores
mix.

RENITO
VOGT

BAN 50,00 25.00 1.250,00

Mudas de flor

euforbia/hiphop
(Euphorbia
graminea), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular
bem

jdesenvolvido.com
altura acima de 30
cm.

80,00 5.00 400,00

Mudas de flor mini
zinia (Zinnia sp)
acondiclonados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 15 cm a|
20 cm , nas cores
mix.

30,00 29,00 870,00

Mudas de flor
agapanthus
(Agapanthus
africanus) as
mudas deverão
estar

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular
bem

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

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

acondicionadas em
jembalagem
jplástíca, sistema
radicular bem
desenvolvido
[(mudas com raízes

50.00 36.00 1.800,00

UN 30,00 25,00 750,00

ata pregão presencial SRP N" 024/2022
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enoveladas nâo
seráo aceitas),
altura mínima de 01
metro de altura

Mudas de

Podocarpos
(Podocarpus), as
mudas deverão
estar acondicionada
em saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido
com altura mínima
1.5m.

33 iMudas de IrenITO IRENITÕ
Espirradelra ^OGT VOGT
(Nerium oleander)
as mudas deverão
estar

Acondicionadas em
saco plástico,
Isistema radicular
bem desenvolvido
(mudas com raízes
[enoveladas não
serão aceitas), boa
sanidade

(deficiência de
macro e

micronutrieníes
serão avaliados
[através de
[observação das
folhas das mudas
[com altura mínima
|2 metros de altura
|em cores mix)
Mudas de arvoreta Irenito [RENITÕ fUN
Jasm/m manga VoGT K/OGT
(Plumeria rubra) as
mudas deverão
esta

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

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas
[com altura mínima

ata pregão presencial srp n" 024/2ÕJ

UN

100.00 29.75

80,00 30.00

2.975.00

.400.00

80,00 40,00 3.200,00

Páí
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50 cm de altura em
cores mix).

Mudas de arvore
Cerejeira Japonesa
(Prunus serrulata)
as mudas deverão
estar

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

micronutrientes
serão avaliados
através de

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

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

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas)
Para desenvolver
ela de maneira
arbustiva com as
podas em dia, de
maneira que crie
uma copa bem

desenvolvida com
[Cautele de diâmetro
mínimo de caule 04
cm e altura mínima
de 01 metro em
cores mix.

R

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

150,00 6.000,00

ENITO
OGT

RENITO
VOGT

60,00 40,00 2.400,00

Mudas de

Buganvile
(Bougainvillea sp)
as mudas deverão
lestar a

RENITO
VOGT

RENITO
40,00 1.200,00VOGT

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022



IRENITO"
/OGT

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

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas,
para ser cultivadas
como trepadeira
(indução) com
laltura mínima de 01
metro nas cores
Imix)
iMudas de flor IrenITO
Russelia (Russelia (vOGT
equisetiformls) as
mudas deverão
estar

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

vermelha.

Muda Gardênia Irenito
[(Gardênia jvOGT
iasminoides) as
[mudas deverão
estar

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido
(mudas com raízes
enoveladas não
serão aceitas), com
altura mínima de 50
|cm a 70 cm
|Muda de arvore [reniTO
Neve da montanha VOGT
e/ou cabeleira de
velho (Euphorbia
leucocephala) as
Imudas deverão
lestar

acondicionadas em
saco plástico,
sistema radicular
bem desenvolvido

ATA PREGÁO PRESENCIAL SRP 024/2022

RENITO

VOGT

RENITO
VOGT

UN 60,00 25,00 1.500,00

UN 60,00 25.00 1.500,00

UN 50,00 30,00 1.500,00
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(mudas com raízes
enoveladas não
serão aceitas), com
altura mínima de 01
metro a 1,20
metros.

Mudas de Raphis
Rhapis excelsa),
as mudas deverão
estar

acondícionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem
desenvolvido
'mudas com raízes
enoveladas não
serão aceitas), com
no mínimo de 03

hastes e altura
mínima de 60 cm
de altura

Mudas de

Zamioculca (
Zamioculcas
Zamifloia). as
mudas deverão
estar

acondícionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas não
serão aceitas), com
no mínimo de 05
haste e altura
mínima de 60 cm
de altura

RENITO RENITO
500,00

VOGT VOGT

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

20,00 60,00 1.200,00

Viudas de Leia-
Rubra - (Leea
rubra), as mudas
deverão estar
acondícionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas não
serão aceitas), com
altura minina de 50
cm de altura com

copada formada

Mudas de Pacova
Philodendron
martianum

Filodendro), as
mudas deverão
estar

acondícionadas em

RENITO
VOGT

RENITO

VOGT
52,00 780,00

RENITO
VOGT

RENITO
ÍVOGT

50,00 750,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N"024/2022
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45

íi^

embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvido
(mudas com raízes
enoveladas não
serão aceitas), com
altura minina de 40
cm de altura.

Mudas de arbusto Irenito
irisine (Iresine VOGT
herbstii'Carnaval')
acondicionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo, com
altura entre 15 cm a|
20 cm

46

RENITO"
VOGT

Muda de Bambu
Mossô

(Phyllostachys
pubescens), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas não
serão aceitas),
seguindo os critério!
de amadurecimento!
dos bambus em
vaso, altura

mínima de 1,5
metro de altura bem!
folhado.

RENITO
VOGT

renitcd"
VOGT

BAN

UN

50.00 34,98 1.749,00

10,00 100,00 1.000,00

47

48

Mudas Pata de
elefante
(Beaucarnea
recurvata), as
mudas deverão
estar

acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

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

ÍMudas de palmeira
Camadorea-
elegante
kChamaedorea
jelegans), as mudas

Ir

Irenito
^OGT

Irenito
/OGT

UN

enito
'OGT

RENITO

VOGT

10.00 62,00 bo.oo

UN

ata pregão presencial SRP N" 024/2022

15,00 60,00 900,00
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deverão estar

lacondicionadas em
lembalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
|as com raízes
enoveladas nâo
serão aceitas),
altura mínima de 50
cm de altura

Mudas de arvore
Murta de cheiro
1,5m (Myrtus), as
mudas deverão
estar

ácondicionadas em
saco plástico,
sistema radicuiar
bem desenvolvido
(mudas com raízes
'enoveladas nâo
Iserâo aceitas), boa
jsanidade
(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas)

RENITO

h/OGT
RENITO
CGT

80.00 37.75 3.020,00

Mudas de árvore
Chuva de ouro
1,5m (Cassia
excelsa), as mudas
deverão estar

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

(deficiência de
macro e

micronutrientes
serão avaliados
através de

observação das
folhas das mudas)

RENITO RENITO
VOGT IVOGT

80,00 30.00 .400,00

Mudas de Hibisco
íHibiscus rosa

sinensis), as mudas

RENITO

IVOGT
RENITO
VOGT

25.00 1.500,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 024/2022



deverão estar
acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos
(mudas com raízes
enoveladas nâo
serão aceitas),
altura mínima de 801
cm de altura

família ou areca |V0GT
(Dypsis lutescens).
Ias mudas deverão
estar

acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

jdesenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas nâo
serão aceitas), com
no mínimo de 05
haste e altura
mínima de 60 cm
de altura

Mudas de IrenITO
Estrelítcia ou Ave p/OGT
do

Paraíso(Strelitzia
reginae) as mudas
deverão estar
acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desen vol vldos( m ud
as com raízes

enoveladas nâo
serão aceitas),
altura mínima de 50
cm de altura.
Mudas de Palmeira IreniTO
rabo de raposa jvOGT
(Wodyetia bifurcata)
as mudas deverão
estar

acondicionadas em
embalagem
plástica, sistema
radicular bem

desenvolvidos(mud
as com raízes

enoveladas não
serão aceitas),
altura mínima de
1.50 metro de altura

RENITO
VOGT

50,00 53.00 2.650,00

RENITO
VOGT

UN 80.00 25,00 .000.00

jRENITO"
/OGT

Mudas de Maça
Julieta (Maius X
jdomestíca)

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN 15,00 150,00 2.250.00

25.00 .000,00

ata pregão presencial SRP N" 024/2022
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57

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

formada; ramos
laterais

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

desenvolvimento,
apresentando
idiâmetro de colo
Imínimo de 4 cm;
altura mínima da
primeira bifurcação
de 1.50 m.

Mudas de Goiaba Irenito
taílandesa (Psidium VOGT
guajava)
enxertadas fatores
de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

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

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

desenvolvimento.
Apresentando
Idiâmetro de colo
mínimo de 4 cm;
altura mínima da
primeira bifurcação
de 1,50 m.
jMudas de Larania |RFMiTn RENjfõ"

RENITÒ"
VOGT

UN 60,00 35.00 .100,00

UN JO.OO '2.500,00

U • '11



Valência (Citrus
sinensis L Osb)
enxeríada fatores
de qualidade de
mudas; sistema
jradicular bem
desenvolvido
(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem
'defeitos; parte
jaérea bem
formada; ramos
laterais

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

[desenvolvimento.
presentando

[diâmetro de colo
mínimo de 3 cm;
altura mínima da
primeira bífurcaçâo
de 1,20 m

[Mudas de
Tangerina Ponkan
(Citrus spp)
enxertada fatores

de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

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

formada; ramos
laterais

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

desenvolvimento.
Apresentando
diâmetro de colo
mínimo de 03 cm;
altura mínima da
primeira bífurcaçâo

/OGT VOGT

RENITO
VOGT

UN 80.00 1.820,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022
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Mudas de Mexerica
do Rio (Citrus
deliciosa)
enxertadas fatores
de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

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

formada; ramos
laterais

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

[desenvolvimento.
presentando

Idiâmetro de colo
mínimo de 3 cm;
altura mínima da
primeira bifurcação
de 1,20 m

Mudas de Limão
Itaiti (Citrus X
latifolia)enxertadas.
fatores de
qualidade de
mudas: sistema
Iradicular bem
desenvolvido
(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem
defeitos; parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

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

desenvolvimento.
Apresentando
diâmetro de colo
mínimo de 03 cm:

R

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN 100.00 25,00 2.500,00

ENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN 90,00 22.75 2.047.50

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP 024/2022
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altura mínima da
primeira bifurcação
de 1,20 m.

62

Mudas de Acerola
(Malpighia
emarginata)
enxertada, fatores
de qualidade de
mudas; sistema
radicular bem

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

[formada; ramos
laterais

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

floração ou com
frutos em

desenvolvimento.
Apresentando
diâmetro de colo
mínimo de 3 cm;
altura mínima da
primeira bifurcação
Ide 1,20 m.
Mudas de Pera
(Pyrus) enxertada
fatores de
qualidade de
mudas: sistema
radicular bem
desenvolvido
(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem
defeitos: parte
aérea bem

formada; ramos
laterais

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

desenvolvimento.
Apresentando
diâmetro de colo

R

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

UN

ENITO
VOGT

RENITO
VOGT

80,00 25,00 2.000,00

70,00 25,00 1.750.00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2022



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

Mudas de erva
condimentar salsa
(Petroseíinum
crispum),
acondícionados em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local, definitivo com
altura entre 10 cm a
15 cm.

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

BAN 50.00 50,00 2.500,00

66

i de erva

condimentar
cebolinha (AIlium
fistulosum),
acondicionado em
bandejas com 15
mudas, plantas
prontas para
transplantar em
local, definitivo com
laltura entre 10 cm a
15 cm.
Mudas de erva
condimentar salvia
(Saivia officinalis),
fatores de
qualidade de
mudas; sistema
radicular bem

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

com altura entre 10
ícm a 20 cm.

RENITO
VOGT

50,00

RENITO
VOGT

29,00 1.450,00

UN

Mudas de erva
condimentar
manjericâo
uOcimum basilicum
L.), fatores de
qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

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

RENITO
VOGT

300,00 5.ÕÕ 11.500,00

RENITO
VOGT

UN 300,00

ata pregão presencial SRP N" 024/2022

5,00 1.500,00
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plantas prontas
para transplantar
em local definitivo

Icom altura entre 10
'cm a 20cm.

Mudas de erva
condimentar
alecrim

(Rosmarinus
officinalis L),
fatores de

qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

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

Mudas de erva
condimentar
orégano (Origanum
vulgare L), fatores
de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

jdesenvolvido
(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem
defeitos; parte
aérea bens, plantas
prontas para
■transplantar em
local definitivo com
altura entre 10 cm a
'20 cm.
Mudas de erva
condimentar
tomilho (Thymus
vulgaris), fatores de
Iqualidade de
mudas: sistema
radicular bem
desenvolvido
(saindo fácil da
embalagem sem
|destorroar); raiz
principal sem
defeitos; parte
[aérea bens, plantas
prontas para
transplantar em
local definitivo com

R

RENITO
VOGT

RENITO
'VOGT

300.00 1.500,00

RENITO
VOGT

RENITO
VOGT

300.00 1.500,00

ENITO
VOGT

RENITO
VOGT

300,00 1.500,00

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022



|altura entre 10 cm a
20 cm.

Mudas de erva
condimentar

Manjerona
(Origanum
majorana), fatores
de qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

desenvolvido
(saindo fácil da
embalagem sem
destorroar); raiz
principal sem
defeitos; parte
aérea bens, plantas
3rontas para
ransplantar em
local definitivo com
altura entre 10 cm a
20 cm

RENITO

VOGT
RENITO
VOGT

300,00 1.500,00

Wudas de erva IRENITO
medicinal poejo IvOGT
IMentha pulegium),
fatores de
qualidade de
mudas: sistema
radicular bem

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

RENITO

VOGT
300,00 .00 1.500,00

\^udas de erva
medicinal hortelâ
^Mentha spicata),
fatores de
qualidade de
mudas: sistema
radicular bem
esenvolvido

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

RENITO RENITO

VOGT
200,00 5,00 1.000,00

VOGT

TOTAL

120.084,50

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022
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Apos rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta
com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. O Lote 02 não

teve interessados, sendo considerado DESERTO. Dando-se continuidade ao certame

licitatono foi solicitado a empresa participante e considerada vencedora; RENITO
VOGT ME, em conformidade com o constante acima, conforme critérios
estabelecidos no Edital para apresentar o envelope de n" 02 (dois) - contendo os
documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe
de apoio e licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em
consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório, por
conseqüência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do
Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou
recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das
licitante participante. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai
assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da
empresa licitante.

■' ■Á - ry
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

ANA ■LTER

Equipe de Apoio

072.454.189-69

ENITOVOGTME

Renito Vogt

ATA PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 024/2022
íína 22
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MUNICÍPIO Dl

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

1-PREÂMBULO:
1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna
pública a realização de licitação, no dia 31/03/2022 ás 09:00 (novel horas, no Prédio
da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município de
Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSADO
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do
presente Instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a
presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo
apenas Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00 inovei horas do dia
31/03/2022.

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

2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de
equipamentos, acessórios e mudas para paisagismo tais como: flores, folhagens,
arbustos, árvores frutíferas, grama e ervas condimentares, ferramentas e acessórios de
jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

LOTE 01: MUDAS

ftem OBJETO iQuantl UN I VALOR | VALOR
UNIT TOTAL

1. Grama preta (Ophiopogon japonicus) 50 BAN 20,67 1.033,50
lacondicionadas em bandejas com



MUNICÍPIO OE

I  9%ur<i,fV fwjkw'

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

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

72. Mudas de erva medicinal hortelã {Mentha 200 UN
spicata), fatores de qualidade de mudas:
sistema radicular bem desenvolvido

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

VALOR TOTAL R$ 138.051,30

LÕTÉ 02: EQÜÍÍ='AMÉNTOS È ACESSÓRIOS

ítemOBJETO Quant UN

01 Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina 05
Metálica e Cabo de Madeira, com

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

02 Tesoura de Poda com Lâmina de aço e 05
Cabo Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm

03 Tesoura de poda duas Mãos para corte de 05
galhos ate 30mm com Lâminas em aço
carbono especial temperado - Cabos de
madeira 60 cm. -com corte cruzado com

dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.
04 Serrote De Poda curvo, com Cabo De 05

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

ergonômico. - Dentes com 03 arestas de
corte.

05 Pazinha para jardinagem estreita metálica 10
com cabo de madeira com dimensões C

28.4XL7XA 5.2 cm.

06 Enxada temperada em todo o corpo da 10
peça, A lâmina possui tamanho 1.5, O cabo
de 130 cm desta ferramenta. Cabo com
acabamento envernizado.

VALOR VALOR

UNIT TOTAL

40,47 202,35

71,05 355,25

85,06 425,30

95,23 476,15

20,84 208,40

51,92 519,20

onsc
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001-16

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

Planalto-PR. 05 de maio de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
contratação de empresa visando a aquisição de mudas de árvores para paisagismo,
ferramentas e acessórios de jardínagens para revitalização de áreas verdes, praças'
escolas, espaços e prédios públicos, a fim de atender as necessidades do Município
de Planalto -PR, para aquisição parcelada, encaminhamos;

PARA:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;
a fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
a  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

Departamento Jurídico;
a fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

-v ■

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal.

onbi



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

Planalto-PR. 05 de maio de 2022.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando contratação de empresa objetivando a
aquisição de mudas de árvores para paisagismo, ferramentas e acessórios de
jardinagens para revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos, a fim de atender as necessidades do Município de Planalto -PR,
mediante processo licitatòrio, expedido por Vossa Excelência nesta data de 05 de
maio de 2022, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do
referido processo observadas as características e demais condições,
especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não
comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme
pedido exarado pelos secretários, Marcelo Felipe Schmitt - Secretário de
Administração, Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
Anderson Delares - Secretário de Serviços Rodoviários, Lizandra Cristina Boni -
Secretária Municipal de Assistência Social, Willian Fernando Kegler - Secretário
Municipal de Agricultura, Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de
Educação, Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde, Dione Júnior
Helfer - Secretário Municipal de Cultura, Gilmar da Silva - Secretário Municipal de
Esportes, no valor total de R$ 109.525,15 (Cento e nove mil, quinhentos e vinte e
cinco reais com quinze centavos). Sendo que o pagamento será efetuado através
das Dotações Orçamentárias:

o

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000
00430 03.107.04.124.0402.2015 3.3.90.30.00.00.00000
00500 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000
00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3,90.30.00.00.00000

01270 07.121.12.361.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000

01310 07.121.12.361,1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000

01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00,00000

01630 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000

02040 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000

onõ2



município de

PLANALTÔ

município de planalto
CNPJ; 76.450.526/0001-16

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

02520 11.133.20.606.2001.2057 3.3.90.30.00.00.00000

02720 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.30.00.00.00000

02830 13.136.18.541.0801.2055 3.3.90.30.00.00.00000

02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER

Contador

-C.I.RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças

.7
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2022 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 05/05/2022

Ôrgâo/Uniòaüe/Prcíeto ou Atiwdade/Ccnta de despesa/Forte de recirso(F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/OET) Valor autorizado Valor atualizado Líquido empenhado

Oepfflamertode Administração Gerd-

04.122.0402.2007 AtiVdade do DepartamenlodaAdmínistraçãDG^.

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

E  00000 0000/01/07/00/DO Recursos Orcínàrios (Livres)

2oaa»,<» 20(1000,00

200.000,00

04.124.0402.2)15 CorHeblidadeeCcntrolelftento

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00430 E 00000 000cw)i/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

109.048,05

'^512.1501.1051 Soneanenlo Básico
3.3.90.M.OO.OO MATERIAL DE CONSUMO

00500 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

16.4àÍ1M11064 Construção de Núdeos

3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO

00560 E 00000 OOOCiflDi/tDT/OQTO Recursos OrcSnários (üvres)

^''l5.46Zl50l2053 ManutençaDdDsServiiçosUitanos . .
3.3.90.30.0000 MATERIAL DE CONSUMO

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

160.00à(» 160.00(M»

26.762.2601.2067 Manutenção dos Serviços Rodoviérfos

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00720 E 00000 000(X)1/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

26.702J26O1.1O66 PavimentaçioeRestauraçâodeEstredasMiridpals-,

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO

E  OOCOO OOOO/Ol/OT/OOAX) Recursos Ordiná^ios (üvres)

^I4afc65g,-W
466.555,69

6(NU)00,00

30(U»0,00

3oaooo,oo

12381.1201.2036 MavutançâódòiEnsinoFundamentai

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

>  00940 E OCOOO 0000/01/07/00rtx) Recursos Ordinffios (Uvres)

^  123661201.2045 AtendmertodasCrecheeMirtclpaís
'  3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

Emitido por; CADASTRO DE PPA, na versão: 5629 m

E- Grupo da fonte do e«rcicio/EA- Grupo da fonte de ejercícios anteriores

9oa(xx),oo

300.000,00

220.961,53

437.143.43

197.064,60

103.54209

103.54209

246uSH1ã

05/05/2022 15 22.15



Vefeitura Municipal de Planalto - 2022 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 05/05/2022

Ôrgâo/UnidacJe/Projeto ou AüMdacle/Conta de despesa/Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/APUDES/DET) Valor autorizado Valor atualizado Líquido empennado

00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordnários (Livres)

12.365..^12048 E^noPréEscolar ,

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordnários (Uvres)

123^.1201.2042 BJucaçâo Para JthOBe Adultos

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00000 000CliOV07/00flXI ReCJjrsos Ordnários (Uvres)

12367.1201.2041 Educagap E^iedal

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

00000 0000/01/D7/OCWO Recurscs Ordnários (Uvres)

27.812.2701.2068 MattençâoaSes^lade Espotlèi ,

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

01440 E 00000 000cy01/07/00/00 Recirsos Ordnários (Uvres)

-139.000^01}

139.000,00

138.000,00

14.81W?

GereretarnenlDeQtil^finção da Ateriçâo Primária em Saú^
3.3.90.300000 MATERIALDECONSUMO

01630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

10.301T001.2030 FortâeciinertodaPdlítlcadeAsâsiendaFarmacêitfcaeinsiiiiosProfiiaticosMe

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

200.000,00

08.243.08012023 Assi^ância a Cnança e ao AdolescerU

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

E  00000 000ci«)l/07/00«) Recursos Ordnários (Uvres)

oa24ii]eoi202i Ai^stencia ao Idoso

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

02260 E 00000 0000/01/D7/CXyoo Recusos Ordnários (Uires)

0824208012022 AssIstendaaosPoladcresdeDtfdãnda

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

02300 E 00000 OOOO/OI/OZ/OCVOO Recursos Ordnários (Uires)
■1

08244.0601.1025 A^^endaaFaTiliasemaiuaçãDdeVtinerabilidadeSoci8l

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

02320 E 00000 0000rt)1/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

Enitido por: CADASTRO DE PPA, na versão. 5529 m

E - Griqx da fonte do esrcido/ EA - Grupo da fonte de e«rcícios anteriores

21Z4S3.2|
4438^

208016,S|
18000,00

05/05/202215:22:15



)refeitura Municipal de Planalto - 202^ )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 05/05/2022

Ôrgêo/Unidade/Prqeto ou Atiwdade/Conta òe despesa/Fonte de reciíso( F. PADRÃO' ORICAPUDES/OET)

08^.0601.2024 GerendanenlDdaSecfetáriadBAtsIftanaBSoeideCRAS

3,3.90.30.00.00 MATERIALOE CONSUMO

02400 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

20.606.a»i.1058 P«niha Mecanizada

33.90.30.ro.00 MATERIALOE CONSUMO

02470 E OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (üvres)

Valor autorizado Valor atualizado Liquido empenhado Saldoatual

646H17 146.16639

2a606200l.:2t67 : ApoloaosProdi.Aor» Rures

3.3.00.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ofdiftários (Uvres)

20.606.2001.2058 PrograniBsCaresrvagãodBSolos

339030.00.00 MATERIALOE CONSUMO

% 606 2001.^160

OOOOO 0000/01/07/004X1 Recursos Ordinários (Uvres)

ApcioaProduçãoLeítsira.: ,

3.390.30.0000 MATERIAL DECONSUMO

OOOOO 0000/01/07/OOAX) Recursos Ordinários (üvres)

286081301.2075 Programa da Pstcultira

339030.00.00 MATERIALOECONSUMO

OOOOO 000OW1/O7/O043O 'dnános (üvres)

628000,00

846.67 199.053,03

2^.63830

I
226612201.2062 Inceitfvos as Atividades Comerciais. Industriais e ao Tuismo

3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02720 E OOOOO 0000/01/07/004» Recursos Ordinà-(OS (üvres)

22.66122012064 ApúiolPronnçãadeDivtigaçãodeFeirraenaÂreadoTirismo

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02750 E OOOOO 00004)1/07/00100 Recursos Onanârios (üvres)

|'d36 Da^lamerto«IaMetoAmbiente ^
16541.0601.^)65 PraservaçèoeReciíieraçãoAmbientai

3390.30.00.00 MATERIALOECONSUMO

02830 E OOOOO 0000/014)7/004» Recursos Ordinários (üvres)

13.392.iÍd1.2047 /^dadesdoDepartamentorteCUtu^^
3390.30.00.00 MATERIALOECONSUMO

02930 E OOOOO 00004)14)7/00/00 Recursos Ordinários (Üvres)

Emitido por: CADASTRO DE PPA, na versão: 5529 m

E- Grupo da fonte do eiercício/EA-Grupo da fonte de eiercicios anterlaes

m^m

itmosflo 108000,00

48288,71

4928871

05/05/2022 15:22.15



ll'efeitura Municipal de Planalto - 2021 ^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 05/05/2022
Página:4

Valor autorizado Valor atualizado Líquido empenhado Saldo atual
Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/APL/ DES/ DET)

Total Geral 3.290.555,69 3.290.555,69 1.219.888,94 2070.666,75

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 05/05/2022

Órgão entre: 02 e 14
Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00
Fonte de recurso entre: OOOOOeOOOOO

Somente contas com saldo

CD

CJI

—  05«)5«022 15:22:15
Emitido por: CADASTRO D EPPA, na wrsão: 5529 m

E - Grupo da fonte do eiercício / EA - Grupo da fonte de esercicios anteriores
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MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

1-PREÂMBULO:
1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e Licitações,
através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria n°
002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Luiz Carlos Boni, de
conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto
Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei n°. 8.666 de 21 de junho de
1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar r\° 147, de 7 de agosto
de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia

I  I às :00 f ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São
Francisco de Assis, 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas
Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação,
deverão ser entregues no máximo até às :00 f ) horas do dia -/—/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto -
www.planaito.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100
Ramal 219, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 ás 11:30
horas e das 13:30 às 17:30 horas.

2-Op OBJETO
2.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para a
aquisição de equipamentos, acessórios de jardinagem e mudas de árvores para paisagismo e
revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, nas condições
fixadas neste edital e seus anexos.

Item OBJETO

LOTE 01: MUDAS DE ÁRVORES

Quani ÜN

1.Muda de árvore brinco de índio l,5m (Cojoba
arbórea), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

2. Muda de árvore canelina l,5m (Nectandra

PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT. - :

61,75 18.525,00

41,75 12.525,00

OHdS



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-15

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

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

3. Muda de árvore oiti l,5m {Licania tomentosa), as
mudas deverão estar acondicionadas em saco

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

observação das folhas das mudas).
4. Muda de árvore liquidâmbar l,5m {Liqiiidambar

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

5. Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5 (Acacia
podalyriifolia), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

6. Muda de árvore jacarandá mimoso 1,5
(Jacaranda mimosifolia), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

7. Muda de árvore pata de vaca 1,5 (Bauhinia
forficata), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa sanidade
(deficiência de macro e micronutrientes serão
avaliados através de observação das folhas das
mudas).

8.|Muda de árvore extremosa 1,5 (Lagerstroemia

64,25 12.850,00

96,20 19.240,00

43,50 13.050,00

45,70 9.140,00

40,65 8.129,50

40,00 12.000,00

2
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indica), as mudas deverão estar acondicionadas
em saco plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes enoveladas
não serão aceitas), boa sanidade (deficiência de
macro e micronutrientes serão avaliados

através de observação das folhas das mudas).

9. RS 105.459,50

LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |

Item OBJETO Quant UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

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

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

05 UN 40,47 202,35

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

05 UN 71,05 355,25

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

X A3.3 cm.

05 UN 85,06 425,30

04 Serrote De Poda curvo, com Cabo De Madeira,

Lâmina em aço carbono flexível e de alta

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

05 UN 95,23 476,15

05 Pazinha para jardinagem estreita metálica com
cabo de madeira com dimensões C 28.4 X L 7 X

A 5.2 cm.

10 UN 20,84 208,40

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

envernizado.

10 UN 51,92 519,20

2?' 3
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Limitador de Grama com borda, confeccionado
em Polietüeno Reciclado, material resistente e

flexível, permite vários formatos de canteiros,
50 metros x 11,5 cm largura na com verde.

187,9 1.879,00

VALOR TOTAL R$ 4.065,65

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 109.525,15 (Cento e nove mil
quinhentos e vinte e cinco reais com quinze centavos), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

3-DAABERTURA:

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: / /2022.

HORA: :00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA -
ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3°,
da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014.

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

d) Pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n° 123/2006 e LC n° 147/2014).

4.3-Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos
termos do art. 3'' Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014 e que atenda
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão,
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (documentação
que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um

■  ohg:
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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 Comerciai pertencente, no caso de Empresário
Individual;
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo
(Anexo III);
5.2.1.6 — Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação
dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;
5.2.2.3 ■ Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo
(Anexo III);
5.2.2.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal (anexo V);

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

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

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123/06 e
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante,
expedida em no máximo 90(noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
6.1- O arquivo de proposta deve ser solicitado via e-mail licitacao@planalto.Dr.aov.br.
juntamente com o contrato social da solicitante e suas alterações.
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/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma
eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em
01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para
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tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de
tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições
estabelecidas neste edital e preferencialmente no modelo de proposta de preços(Anexo I)
disponibilizada eletronicamente pelo Departamento de Licitação:

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do
CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação,
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este último, para contato
e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será
considerado como endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma
deverá ser colocado endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes
documentos.

b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula, devendo o
preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da presente licitação,
no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em
documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo
divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60(sessenta) dias
e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao
Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta
de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias,
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita
execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve
ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório e seus anexos.

e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato convocatório ou
da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre o
valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos serviços
até a conclusão dos mesmos.

j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço,
condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos
originais ofertados.
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.
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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 LIGITANTES
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 9 deste
edital de licitação.

6.4.1.5-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto) e no
anexo l(proposta de preços).

7 -FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados
das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro(a) ou equipe de apoio,
os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02{dois) envelopes fechados,
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município DE PLANALTO

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

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

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

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as
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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 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.

9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração Anual
SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440 de 7
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de íulho de 2011.

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n° 12.440 de 7
de julho de 2011.
9.2.3.2 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração Anual
SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3.3 - Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço patrimonial,
deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do CRC (Conselho
Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em cartório (ou em atendimento
ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa situação financeira da empresa
licitante.

9.2.5 - Documentos Complementares:

9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de
emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;

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
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autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão
ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior a abertura dos envelopes, evitando assim,
situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos
membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto
- PR, situada na Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, no horário de 7;30h as
11;30h e 13:30h as 17:30h, sem custo algum para a empresa interessada em participar do
certame, desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências
necessárias.

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

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos,
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(Classificaçào das propostas e
Habilitação) e obedecerá, quanto a classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO
POR ITEM.

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das
licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da
proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar efetuar ligações para
consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo
perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

10.2.2-O(a) Pregoeiro(a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.

10.2.3-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
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até 10 %(de2 por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem
dos lances verbais.

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado
por 1,10(um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo 03(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o
valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada.

10.2.7-O(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de
valor.

10.2.8-O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com
o item a ser adquirido.

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

10.2.10-A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado
pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na
final da etapa competitiva.

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo
motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do
Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço
para a administração.
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10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão:

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta.

10.3-DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06.

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que
se enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014.

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.

10.4.1-Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.

10.4.2-As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, serão inabilitadas.

10.4.3-As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.4.4-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas, com efeito, negativa.

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

10.4.5-Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a)
Pregoeiro(a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposiçâo, 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
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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) PregoeÍro{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
credenciad^as, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro{a), sua equipe de apoio.

10.4.9-Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras permanecerão em poder do{a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, até que seja
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20(vinte) dias
correntes á disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados
serão destruídos.

10.4.10-Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro{a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto á contratação.

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para
assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05(clnco) dias, nos casos em que o
Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a contratada terá o mesmo
prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, que terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por
intermédio da emissão da Nota de Empenho.

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os
resultados previstos no contrato.
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que
incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas
para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.
12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser
solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
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13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor
obedecerão á disciplina do Decreto n® 4673/2017.
13.2 -É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo da
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
13.4-Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no
artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.
13.5-0 Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões;
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado;
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável,
que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1- A empresa deverá efetuar a entrega no local que for definido, dentro dos limites
geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento
da solicitação de compra.
14.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega
do produto, é de total responsabilidade da proponente.
16.3- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilldade, observando
rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdos
contra danos durante o transporte até o local de entrega.
16.3.3- As árvores devem estar com folhagens verdes.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil contados da apresentação da
Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

14.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridas;
c) Local onde serão entregues/instalados os objetos;
d) Prazo para instalação;
e) Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

14.8- São Obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato.
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b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da execução.
c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras em
vigor.
d) Definir o locai de entrega dos materiais.
e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.
f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos
materiais.

14.9- São Obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.
b) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem ônus para
o Município;
c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666/93.
d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao Município, a
preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do serviço,
objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração, em hipótese alguma,
responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL.

15.1.1j A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
15.1.1.1- Multa de até 2,0 %(dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência
de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens
seguintes;
15.1.1.2-Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
15.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
15.1.1.4- 10%(dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de
recusa injustificada da llcitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

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

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de
Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor
total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.
b) 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do 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 da Ata de Registro de Preços por infração a qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) 0,7%(sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2/o(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de Preços,
contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da detentora da Ata, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

15.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou Detentor da Ata, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.

^  refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
detentor da Ata faltoso.
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5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a detentora da
Ata responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à Detentora da Ata o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a Detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

16- DO REAJUSTE

16.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do objeto
são FIXOS E IRREAJÜSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a situação
prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá comprovar
a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de apresentação de
planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da composição da proposta
e documentação correlata {lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de
produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas
condições inicialmente avençadas.
16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este deverá
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em prejuízo da
Municipalidade.
16.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão quanto
a revisão de preços solicitada pela Contratada.
16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise
técnica e juridica do Municipio de Planalto
16.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos
preços acordados no presente instrumento.

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS FGTS e Certidão
Tributo Municipal.
17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTARIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

00190

Funcionai programática

02.103.04.122.0402.2007

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000
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00430

00500

00680

00720

00940

01270

01310

01440

01630

02040

02520

02720

02830

02930

03.107

05.115

05.116,

06.119.

07.121.

07.121.

07.121.

08.124.

09.126.

10.142.

11.133.

12.134.

13.136.

14.138.

■ 04.124

■ 15.512

.15.452

.26.782

.12.361

,12.361

,12.361

.27.812

10.301.

08.243,

20.606.

22.661.

18.541.

13.392.

■0402.2015

.1501.1051
■ 1501.2053
.2601.2067

.1201.2036

,1201.2045

,1201.2046

.2701.2069

1001.2027

0801.2023

2001.2057

2201.2062

0801.2055

1301.2047

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30,

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

■00.00.00000

.00.00.00000

■00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

,00.00.00000

,00.00.00000

,00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, a vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos
definidos no item 17.1.
17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado
no preâmbulo da presente, contendo a descrição do processo licitatório PREGÃO
PRESENCIAL SRP n° /2Q22, '
17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições
contratuais.

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item
18.2, mediante:
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6® feira, no horário compreendido entre as 07'30h
e 11:30h e das 13:30h e 17:30h.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- 0 prazo para impugnação do Edital é de 3{três) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou
impugnar o ato convocatório.

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art 109 da
Lei n° 8.666/93.
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18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese
das suas razões e contrarrazões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três)
dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso.

18.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o{a) Pregoeiro(a)
concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para
apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada a vista imediata dos autos.

18.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do
pregão.

18.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.

18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, contados a
partir da data de assinatura do instrumento contatual, podendo ser prorrogado por igual
período. « r- o

20 - DA CONTRATAÇÃO
20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a
licitante vencedora que será denominada de Detentora da Ata, a qual observará todas as
normas legais e regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos.

20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão será
formalizada por intermédio de instrumento contratual.

20.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser detalhadas, em
cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

20.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para,
no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64. § 1°, da Lei n° 8.666/93.

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

20.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez. por igual período nos termos
do art. 64, § 1°. da Lei n.° 8.666. de 1993.

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura da
Ata de Registro de Preços, no prazo estipulado, e. ainda, em caso de perda dos requisitos de
manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n ®
10.520/02.
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20.5.1- Até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o adjudicatárlo, a retomada
do procedimento iicitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas
pelas licltantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem prejuízo da aplicação
das penalidades previstas, cabiveis ás íicitantes que não cumprirem os compromissos
assumidos no certame.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS
relativos á presente licitação e às condições para atendimento das

obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados,
pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis n°
1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

2*1 •2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
Comissão de Licitação e proponentes presentes.

21.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão á luz da Lei 10.520,
Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital são
compiementares entre si.

21.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização.

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto.
Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira técnica ou
administrativa.

22 - ANEXOS DO EDITAL
22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo'
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO ÍV- Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T
da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato.
ANEXO IX - Termo de Referencia.

Planalto-PR, — de de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2a22
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos o(a) Sr.{a)^
.  portador(a) da cédula de identidade sob n°
e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances,
assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

}n7s



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 75,460.526/0001-15
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 12022
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO: ^EST.

O representante legal da empresa
na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP 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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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICIPIO:

FONE:

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

23
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO

ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE;

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 12022, por seu representante, declara, na forma e sob
as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989,
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

30
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis. 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022
ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa

ou Empresa de Pequeno Porte {na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

O representante legal da empresa^
na qualidade de Proponente do procedimento

hcitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022, instaurado pelo
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

25
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ANEXO VII- {MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede á Praça São Francisco de Assis, n° 1583, centro,
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Carlos
Boni, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal
n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017e da Lei n° 10.520/02, em face da classificação das
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP n° /2022 por deliberação do Pregoeiro,
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em ]
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

sediada na , n° , na cidade de
Estado do , inscrita no CNPJ sob o n° e Inscrição

Estadual sob o n° , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada por seu Sr portador do RG n° e do
CPF n°

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa

visando a aquisição de equipamentos, acessórios, ferramentas e mudas de árvores para
paisagismo e revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, a fim
de atender as necessidades do Município de Planalto —PR, conforme especificações do Termo
de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Objeto Quant. Ünid. Preço Preço

1.2. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO
3.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão

gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da
Lei n° 8.666, de 1993.
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3.2. A aquisição obedecerá a conveniência e as necessidades do Municipio de Planalto -
PR.

3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO. EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1- A detentora da Ata deverá efetuar a entrega no local da obra ou local que for definido,
dentro dos limites geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis
após o recebimento da solicitação de compra.
4.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada á entrega
do produto, é de total responsabilidade da proponente.
4.3- A detentora da Ata deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando
rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdos
contra danos durante o transporte até o local de entrega.
4.3.3 - As árvores devem estar com folhagem verde.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da
detentora da Ata indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil contados da apresentação
da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

4.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridas;
c) Local onde serão entregues/instalados os objetos;
d) Prazo para instalação;
e) Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

4.6- São Obrigações da Detentora da Ata:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato,
b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da execução.
c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras em
vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.
e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere á execução do objeto.
f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas nos
materiais.

4.7- São Obrigações da Detentora da Ata:
a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.
b) Proceder á substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem ônus para
o Município;
c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua prop(3sta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666/93.
d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
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obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenclários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao Município, a
preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do serviço,
objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração, em hipótese alguma,
responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s} respectiva(s)
nota(s) fiscai(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão
Tributo Municipal. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.
5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Detentora da Ata, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Reqistro
de Preços.
5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas
seguintes dotações orçamentárias:

IpOTAÇÕES 1
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000
00430 03.107.04.124.0402.2015 3.3.90.30.00.00.00000
00500 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000
00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000
00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000
01270 07.121.12.361.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000
01310 07.121.12.361.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000
01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000
01630 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000
02040 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000
02520 11.133.20.606.2001.2057 3.3.90.30.00.00.00000
02720 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.30.00.00.00000

02830 13.136.18.541.0801.2055 3.3.90.30.00.00.00000

02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90,30.00.00.00000

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DA ATA
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante da

Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo de referência, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata, e de tudo dará ciência à Administração,
bem como atestar a entrega do objeto, nos termos do item 14 do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8 866/93
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6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o
Servidor Willían Fernando Kealer para, junto ao representante da detentora da Ata, solicitar a
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não
sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à Detentora da Ata, para
aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá
ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à Detentora da
Ata.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput

do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

7.3.1- Convocar o fornecedor visando á negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

7.3.2 — Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação,
observada a ordem de classificação original do certame.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II docaoutdo art. 65 da Lei n°
8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

7.4.2. Caso seja inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará,
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido,
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e

■i36



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.525/000M6

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

memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30(trinta) dias.
Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão
devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos
processuais.

7.7. É vedado á Detentora da Ata interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda
o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas
no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial
do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos
termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

7.9. E proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos

previstos acima.
7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da

Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,

assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das
hipóteses contidas no edital, quando:

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não

assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do capuf do art. 87 da Lei n°
8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02.
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de Preços
quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidòneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a Ata de
Registro de_ Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a
Lei de Licitações.
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9.3- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber;

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5(cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de
licitar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a licitante que:

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de

Registro de Preços, sujeitará o Detentor à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor
total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.

b) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a Ata, ou
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10(dez) dias contados
da ata de sua convocação;

c) 10/o(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preço por infração a qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

e) 0,7%(sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2^(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de
Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Detentora da Ata, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou Detentor, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município,

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93
e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do detentor da ata faltoso.
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5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a Detentora
da Ata responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à detentora da Ata o valor de qualquer multa porventura
imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1. São obrigações da Detentora da ATA:
11.1.1. A detentora da ATA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
11.1.4. A Detentora da ATA deve dar garantia dos produtos.
11.1.5. A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão verificados por
servidor designado, se atendem o disposto em edital.
11.1.6. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para
a completa execução das obrigações assumidas.
11.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.1.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
11.1.9. Será de obrigação da detentora da ATA o fornecimento dos equipamentos de Proteção
Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de
acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável pela segurança dos mesmos;
11.1.10. A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas
incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra,
transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr
conta da Detentora, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer
danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de
quaisquer naturezas do presente contrato.
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11.2. São Obrigações da Contratante:
11.2.1. Efetuar o pagamento ajustado;
11.2.2. Dar à Detentora da Ata as condições necessárias à regular execução do Contrato.

12 . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMUNICAÇÃO e SUBCONTRATACÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná.

Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do presente
contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele omissos,

regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado,
na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo
diploma legal.

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n° ....../2022 , o seu respectivo Termo de
referência, e a proposta da empresa.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n° /2022.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Boni, Prefeito Municipal do Município de
Planalto, e pelo (a) Sr.(a) , qualificado preambularmente, representando a Detentora da
Ata.

Planalto - PR de de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

(NOME)
Detentora da Ata

Representante Legal
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12022

PREGÃO PRESENCIAL N" 12022

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.°
® 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 SRP N" /2022 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de
direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é contratação de empresa para aquisição de mudas de árvores para
paisagismo, ferramentas e acessórios de jardinagens para revitalização de áreas verdes,
praças, escolas, espaços e prédios públicos, a fim de atender as necessidades do Município de
Planalto -PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

OBjètÔ' Õuàni Uníd. Preço
unitário

Preço
total

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins
de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° /2022, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços contratados na Cláusula
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo
do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30
(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
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Parágrafo Terceiro - A Nota Riscai de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal solicitante,
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no
Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos comprados, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de
impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação
pertinente.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta
em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
nos prazos definidos na cláusula 17.1 do Edital.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar de acordo
as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, fixando-lhe
prazo para correção de tais irregularidades;

d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital;

f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas
pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A prestação do serviço deverá ser realizada, somente após a solicitação formal do

Departamento de Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá ocorrer
posteriormente á elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal
solicitante, nos termos do subitem seguinte.

b) O requerimento deverá conter as seguintes informações:
Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridos;
Local onde será realizada a prestação do Serviço;
Prazo para entrega dos pedidos;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante

c) CONDIÇÕES DE ENTREGA:
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os produtos deverão ser entregues de maneira fracionada de acordo com as
necessidades do Município de Planalto, mediante apresentação de Autorização de
Fornecimento ou documento equivalente, em até 05 (cinco) dias após o recebimento do
mesmo.

d) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

e) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

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

h) A Contratada deve dar garantia dos objetos.
i) A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão verificados por

servidor designado, se atendem o disposto em edital.
j) Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto

da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para
a completa execução das obrigações assumidas,

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

1) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s) objeto(s),
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito,

m) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de seus
empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas
incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra,
transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão
pôr conta da Detentora, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como
quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de
impostos de quaisquer naturezas do presente contrato,

n) Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata
rescisão do contrato.

o) O não curnprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666/93.
As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em
que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição
do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada,

p) Alterações de qualquer natureza na entrega das mercadorias devem ser autorizadas por
escrito pelo Município de Planalto, mediante solicitação do fornecedor. Alterações
promovidas pela indústria relativas à gramatura das mercadorias; devem ser
proporcionalmente ressarcidas pelo fornecedor,

q) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos,
r) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem ônus

para o Município;
s) Para a substituição da mercadoria o fornecedor terá o prazo de no máximo 05 fcinco)

dias. A empresa será comunicada via e-mail e/ou telefone,
t) Se a empresa vencedora deixar de entregar o(s) produto(s) por qualquer motivo ou o

fizer fora das especificações e condições pré-determinadas, serão aplicadas as
penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei 8.666/93, garantida a defesa
prévia em processo próprio do interessado, independente de outras previstas em lei.

u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
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em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art 57 da Lei no
8.666/93.

v) Prestar o serviço por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições,
w) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais,
x) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
y) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento

das obrigações decorrentes da aquisição,
z) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato,
aa) Responsabilizar-se civil e chminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao

Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da
execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

bb)Para o fornecimento de Tubos:
A Contratada deverá apresentar ensaios de aceitação, conforme ABNT NBR 8890/2020 (Tubo
de concreto de seção circular para água pluvial e esgoto sanitário).
Compete à contratada a realização de testes e ensaios que demonstrem as características
físicas e mecânicas do objeto e a realização do serviço de boa qualidade, e em conformidade
com esta especificação de serviço.
As quantidades de ensaios para controle interno de execução referem-se às quantidades
mínimas aceitáveis, podendo a critério da contratante ou da contratada, ser ampliada, para
garantia da qualidade da obra.
cc)Controle do material
a) Os tubos de concreto são controlados através dos ensaios preconizados na NBR 8890.
b) Para cada partida de tubos não rejeitados na inspeção, são formados lotes para
amostragem, correspondentes a grupos de 100 unidades para cada diâmetro utilizado.
c) De cada lote são retirados dois tubos para serem ensaiados
d) Dois tubos são ensaiados à compressão diametral, sendo estes mesmos tubos submetidos
a ensaios de absorção.
e) Ensaios de permeabilidade somente são executados se existirem suspeitas quanto á
características dos tubos empregados.

dd)0 laudo de aceitação deve ser elaborado por laboratório independente, devidamente
licenciado, e ser apresentado com os resultados de todas as amostras coletadas, bem como a
conclusão de aceitação ou reprovação do lote, acompanhada de sua respectiva ART.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos^ financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das sequintes
DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

00500
00670
00710
00750

Funcional programática

05.115.15.512.1501.1051

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

06.120.26.782.2601.1066

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.QO.OOOOO

3.3.9O.30.OO.OQ.O000O

3.3.90.3Q.00.00.Q0Q00

3.3.90.30.00.00.00000
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração,
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de
Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
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;
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.



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/0001-16

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

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto reguiamentador 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 AcSministração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato será de
12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.
Parágrafo Segundo - O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser
prorrogado por igual período, desde que haja interesse da administração, nos termos do Artigo
57, Inciso 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 11 do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA,
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da
composição da proposta e documentação correlata {lista de preços de fabricantes, notas fiscais
de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação
tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
em prejuízo da Municipalidade.
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão
realizados aos preços acordados no presente instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos;
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade
da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;
d) 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;
h) decretação de falência ou instauração de insolvéncia civil;
I) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo
da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo
conhecimento Público;
I) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas
por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto. Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do
objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO 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
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acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Planalto-PR, de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



município de planalto
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85750000 PLANALTO PARANÁ

PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1- Trata-se de procedimento llcitatórío, na modalidade Pregão Presencial,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de mudas e acessórios
de jardinagem para atender as necessidades do Município de Planalto-PR, cujas
especificações estão estabelecidas em solicitação data de 20 de março de 2022.

2. Fora realizada pesquisa de preços junto a 03 (três) fornecedores e
pesquisa na internet, 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 04 de maio 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 05 de maio de
2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 05 de maio de
2022;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

PARECER jurídico - PROCURADORIA JURÍDICA



5. Na seqüência, em data de 12 de maio de 2022 o processo foi
remetido a esta Procuradoria para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta
de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo único, da
Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade
no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

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

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

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

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

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

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

12. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15,
§30, inc. I, da Lei no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei no 10.520, de 2002^ admitiu a
utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

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

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

^ Art. 7 7. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Mumcipios quando efetuadas peto
sistema de registro de preços previsto no art. 75 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 no 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 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 no 10.520/2002, o Decreto no 3.555/2000,
e, subsidiariamente, a Lei n® 8.666/93.

17. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação
foram estabelecidos no art. 3° da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e
definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios
de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as
cláusulas do contrato, inclusive com 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.

16. 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 iustificativa da contratação

1^- ^ 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
eiementos técnicos fundamentais que o apoiam.

20. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios deia resuitantes, 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
inadimpiemento 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 objeto

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 (no 10.520/2002). Nos autos,

^ percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

Lei n" 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n" 3.555/2000, art. 8°, III a.
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Para a licitude da competição, ímpende também que a definição
do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

29. ^ Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

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

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

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

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

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

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

35. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenáno) e Que não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas fAcórdão
4.561/2010-13 Câmara).

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);
b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);

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

37. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.
38. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
indevida da participação no certame'^, uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
39. No presente caso fora realizada pesquisa de preços junto a 03
(três) fornecedores e Internet, 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 Preooeiro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de aue atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável oor conferir os orecos 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 aue homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de preço, ou
seia, se ela realmente atende aos critérios exigidos, 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 reanaiisados os preços lançados aue possuam
variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber cual o real preço de mercado para compras públicas.
45. Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, cheoando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.
46. A com^posicão 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.
47. Oriento que seia entrado em contato com as empresas que se
sagraram vencedoras em certames similares mais oroximos à presente data, a fim

^ Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n" 6.204/2007 e art. 34 da Lei n" 11.488/2007.
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de saber se houve variação de preços ou se os preços continuam simílaresr
solicitando cotação.

48. Destaco. ainda^ que em referidos casos, em decorrência da
contratação ser pública^ poderá a CPL contatar o Município contratante fda pesquisa
no banco de precQs'i 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, nnesmo 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.

Neste caso em específico, entendo que a pesquisa de preços se
mostra razoável, havendo muita divergência entre os orçamentos
apresentados e a pesquisa da Internet, sugerindo seja realizada pesquisa
junto ao banco de preços para se saber qual o real preço de mercado.

2,4. Das Exioências de Habilitação

52. A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a
verificação de que "o lidtante 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 brasíieiras 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 PropngfraQ

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 licitação

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 no
3.555/2000.

2.8. Da Minuta do Editai e seus Anexos

60. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n^ 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

CONCLUSÃO

51- Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,
desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente
parecer, especialmente:

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;

b) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato
possa ser cumprido em seus ulteriores termos;

c) 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) Deve ser realizada pesquisa junto ao Banco de Preços.

g) 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, 12 de maio de 2022.

AO

Murídlc

RSON KLAUCK

b - OAB/PR n. 61.323
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município

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.450.526/0001 -16

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

DECLARAÇÃO

Conforme recomendado no Parecer Jurídico fis. 07 e 09, segue anexa
pesquisa realizada no Banco de Preços, todavia esclareço que a maioria dos itens
não foram encontrados, e alguns que foram, foi obtido preço de Estados como São
Paulo e Minas Gerais, pois no Paraná não se obteve êxito em obter orçamento,
motivo pelo qual não foi anexada tal pesquisa para composição de valores.

Sara Welt
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Relatório de Cotação: MUDAS DE ÁRVORES E UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM

1—CERTIFICADO—i

oavDidiiyaD

Pesquisa realizada entre 13/05/2022 10:45:41 e 13/05/2022 15:12:36

Em conformidade com a instrução Normativa N® 55 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° 55 de 07de Juiho de 2021 noArtigo 3". 'A pesquisa depreços será r<^atertaii^3da em documento que conteia: INC V-Mêtodo matemático aplicadopara i
d^niçSo do valor estimado.'

Item 1: muda de árvore brinco de índio (cojoba arbórea)

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 0,00

Item 2: muda de árvore canelinha

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 0,00

Item 3: muda de árvore oiti (licania tomentosa)

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 77,52 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 77,52 RS 15.504,00

Descrição Produto

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL. OITI/AROEIRA SALSA/ANGíCO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, *2* M

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, N= -*2* M

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, GITí/AROEIRA SALSA/ANGÍCO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M

UF Més/Ano Preço

PR 01/2022 RS61,14

RS 01/2022 R$78.62

SC 01/2022 R$85,17

SC 02/2022 RS 35,17

^  Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP; 187.49.128.118)
^ pódi^ Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2b)dJqtyF1d2kWB5ríWQLUc1knsMYuE%3d
J; nttp://www.bancodeprecos,com.br/CedificadoAutenticldade?
L' token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqlyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d
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Valor Unitário

Item 4: árvore liquidambar com 1,5 metros

Mediana dos Preços Obtidos: RS 81,90

PREÇOS t

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

Item 5: árvore acácia mimosa com 1,5 metros (acacia podalyiriifolia)

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

Mediana dos Preços Obtidos. RS 0,00

Item 6: muda de árvore jacarandá mimosa com 1,5 metros de altura

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

Item 7: muda de árvore pata de vaca com 1,5 m (Bauhinia fortificata).

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 98,52 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 98,52 R$19.704,00

Órgão Público

OPTO ADMINISTRATIVO | Prefeitura Municipal de Restinga Seca/RS

MUNICÍPIO DE PlUMHI/MG

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos, RS 98,52

Identificação
Licitação

03/01/2022 RS 98,00

13/12/2021 RS99,04

RS 98.52

Item 8: muda de árvore extremosa com 1,5 m de altura

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

^ Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49.128.118)
^ Código Validação; ycQxmTDm0NNfn%2fBD3O0BDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%2b*NqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
P http://www.bancodeprecos.com,br/CertificadoAutenticidade?
^ tol<en=ycQwnTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%252bxNqlyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d



Item 9: tesoura para cerca viva com lâmina metálica e cabo de madeira

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 55.84 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

R$ 55,84 RS 279,20

Preço Compras
Órgão Público

Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Valor Unitário

Item 10: tesoura de poda com cabo de borracha

Mediana dos Preços Obtidos RS 46,90

Identificação
Licitação

NoPregão:402021 21/12/2021 RS 46,90

UASG:985023

N°Pregão.l 612021 01 /12/2021 RS 41,62

UASG 987489

N=Pregão:l 612021 01 /12/2021 RS 79,00

UASG;987489

RS 55.84

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

Item 11: tesoura de poda duas mãos para corte de galhos

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 85,06 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 85,06 RS 425,30

Órgão Público Identificação Preço
Licitação

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO [ Empresa Brasileira N°Pregão.32022 04/05/2022 RS 76.67
de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA UVA E VINHO/BENTO GONÇALVES/RS UASG:135033

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva I Subsecretária de Planejamento N°Pregão'492021 29/11/2021 RS 93,45
e Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ UASG l 58009

UASG:158009

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 85,06

RS 85,06

Item 12: serrote de poda curvo

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 266,84 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 266,84 R$1.334,20

Órgão Público Identificação

1  CENTRO PIONEIRO EM ATENCAO PSICOSSOCÍAL-AJJE j SECRETARIA DA SAÚDE 00

[FRANCO DA ROCHA nor0901860000120220000014

Prefeitura Municipal de Antônio João/MS

L^citaçdo

16/03/2022 RS 429,50

06/12/2021 RS 104,19

Valor Unitário
RS 266,84

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQ*niTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2fa)rfslqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentlcidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1d2kWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d
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Item 13: pazinha para jardinagem Mediana dos Preços Obtidos. RS 266,84

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 21,95 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 21,95 RS 219,50

Órgão Público

AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos/RS

Identificação

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS

Valor Unitário

Item 14: enxada para capina

PREÇOS /

PROPOSTAS

Licitação

30/11/2021 R$33,00

23/11/2021 RS 10.90

RS 21,95

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 21,95

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 48,24 (un)

PERCENTUAL
PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 48,24 RS 482,40

Preço Compras

Governamentais
Órgão Público Identificação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército 1 Comando Militar do Sul | S® Região Nopregão:72022
Militar I 5®Brigada de Infantaria Blindada | S^Esquadrãode Cavalaria Mecanizado UASG:160216

Licitação

08/02/2022 R$51.79

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Valor Unitário

Nopregào 202021 14/12/2021 RS 34.70

UASG:927893

RS 48.24

Mediana dos Preços Obtidos: RS 48,24

Item 15: limitador de grama em polietileno com borda, rolo de 50 metros

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

Valor Global:

Valor do Item em relação ao total

# 1) muda de árvore,,,

9 2) muda de árvae,.,

# 3) muda de árvore... ,

#4) árvore líq... |
# 5) árvore acáda,,, I
# 6) muda de árvore... *
9 7) muda de árvore...

Quantidade de preços por Item

Itemt Item 3 Item 5 Item? Item 9 Item 11 Item 13 Ite.
Item 2 Item 4 Item 6 Item 8 Item 10 Item 12 Item 14

Detalhamento dos itens
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Iletn 1: muda de árvore brinco de índio (cojoba arbórea")

Preço Estirhãdo: RS 0.00 (un) Pèrcentuaí::- Preço Estimado Calculado: RS 0.00 Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Quantidade

300 Unidades

Descrição

mudas

Observação

liem 2: muda de árvore caneltnHã r-

Preço Estimado, RS0,00 (un) percenluaLr Preço Estimado Calculado: RS 0,00 ,  Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Quantidade Descrição

300 Unidades muda com no mínimo 1,5 metros.

Observação

liem 5. muda de áivure oiti (licania lomemosa) ■,
' ' ■

Preço rstimado: RS 77.5;' (un) Percentual: - Preço Eslimado Calculado: RS "^7.52 Média dos Preços Obtidos: RS 77,52

Quantidade

200 Unidades

Descrição

muda com 1,5 m

Observação

Preço Sinapi 1
Inc iliArt. 5" da tN 65 de 07 de Julho de 2021

Codigo Produto; 00000359

Descrição: MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,
OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M

Més/Ano: 01/2022

UF: PR

Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Não

RS 61,14

Preço Sinapi 2
Inc ///An. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Codigo Produto: 00000359

Descrição: MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,
OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M

Més/Ano: 01/2022

UF: RS

Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Não

RS 78,62

Preço Sinapi 3
Inc. lllAn. 5°da IN65de07de Juihode202!

RS 85,17
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Codigo Produto: 00000359

Descrição: MUDA D£ ARVORE ORNAMENTAL,

OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= M

Mês/Ano: 01/2022

ÜF: SC

Unidade: UN

Pesquisa: IBGE

Preço Desonerado: Sim

Preço Sinapi 4

Inc. IIIArt. 5° da IN 65 de 07 de Juiho de 2021

Codigo Produto; 00000359

Descrição: MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL,

OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= -*2* M

R$85,17

Mês/Ano

UF

Unidade

Pesquisa

Preço Desonerado

02/2022

SC

UN

IBGE

Não

R$84.8 ^
Ago21 Set21 Out21 Nov21 Dez 21 Jan22 Fev22

(R$87.3S) (R$87,35) (R$87,35) (R$87,35) (R$87.35) (R$85,17) (R$8S,17)

item 4; árvore liquidambar com 1.5 metros

Preço Estimado: RS 0.00Tun) Percentual: ^ Preço Estimado Calculado: RS 0,00 Media dos Preços Obtidos: RS 0.00

Quantidade Descrição

200 Unidades árvore liquidambar com 1,5 metros

Observação

liem 5; árvore acácia mimosa com 1,5 metros (ocacia poütiiyiríifoiio) '

Preço rslimado:R,S 0,00 (IJIIJ Pcfccnlijal: Preço Estimada Caiciilado: R$.0,DO Média dos preços Obtidos: RS 0,00

Quantidade Descrição

300 Unidades árvore acácia mimosa com 1,5 metros (acacia podalyiriifolia)

Observação

Item 5: muda de,árvore jacarandá mimosa cçm 1,0 metros de alluia ,r : , - ..

Preço l-stimado-n.S (I iit; Percentual' Preço l-stimndo Cnlculntlo'RS O.on Média lios Preços Obtidos RS ü.üíJ

Quantidade Descrição

200 Unidades muda de arvore jacarandá mimosa com 1,5 metros de altura

Observação

Item 7: muda de árvore pata de vaca com 1.5 m (Bauhinia fortificata).

Preçò/Estimadó: RS 98.52 (un) . Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 98,52 Média dos Preços Obtidos: RS 98 52

Quantidade

200 Unidades

Descrição

muda de árvore pata de vaca com 1,5 m (Bauhinia fortificata).

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
IDC HArt 5° da IN 65 de 07de Mbo de 202!

R$ 98,00

Data. 03/01/2022 00:00
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órgão: DPTO ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Restinga Seca/RS

Objeto: valor referente a despesa com aquisição de material para jardinagem e plantas
para serem plantadas no centro administrativo municipal.

Descrição: PATA DE VACA - PATA DE VACA

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Identificação: 122022

Lote/Item; 1/6

Ata: N/A

Fonte: resttngaseca-portais.govcloud.com.

br/PronimTB/index.asp?acao=l&ite

Quantidade

Unidade

14.595.800/0001-21

♦VENCEDOR*

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

FRANCIELE BOLZAN 01456120077

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:

RS Restinga Seca
Endereço:
R CORONEL HORACIO BORGES, 145

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 98,00

Telefone:
(55) 9956-3573

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Ire. IIAn. S"" da IN 65 de 07oe Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PlUMHI/MG
Objeto: Registro de Preços para a aquisição futura e eventual de grama esmeralda,

mudas de árvores e plantas ornamentais, adubos e defensivos agrícolas, para
atender as necessidades desta Prefeitura, conforme especificações constantes
deste edital.

Descrição: Muda - Árvores - Muda - Árvores, diversas variedades como Ipé, Resedá, Pata
de Vaca, Lofantes, Escumilha Africana, com aproximadamente 2,60m. Incluso
tutor (madeira roliça de eucalipto ou outra resistente com diâmetro mínimo de
6cm e comprimento de 2 metros e material para amarração da muda no tutor
que não venha aneiar a muda, isto é machucar a casca, podendo ser corda ou
borracha)

Data: 13/12/2021 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 32923

Lote/Item: 2/2

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade' 500

Unidade: Unid.

UF: MG

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.538.322/0001-02 AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA
♦VENCEDOR*

Marca: PL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PL
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:
MG Dona Euzebia

Endereço:
SIT CAMPO LINDO, SN

Telefone:

(32) 3453-1011

42.415.585/0001 -50 ALAMEDA PLANTAS COMERCIO DE MUDAS LTDA
Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Mudas
Descrição; Descrição não informada

Endereço:

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 99,04

adeilton.plantas@yahoo.com.br

RS 99,04

41,941.303/0002-77 iCEBERG DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PRÓPRIA
Descrição: Descrição não informada

Estado; Cidade: Endereço;
MG Sete Lagoas R PROFESSOR ABEYLARD, 2066

Telefone:

(31)3773-1213/ (31) 3773-4372 uavila@uai.com,br

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49.128,118)
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Item a. niiida de arvore extremosa com 1,5 m de altura

Preço Estimado: RS O^ÔO (un) Percentual; - Preço Estimado Calculado: RS 0.00' Média dos Preços Obtidos: RS 0.00

Quantidade

300 Unidades

Descrição

muda de árvore extremosa com 1,5 m de altura

Observação

Quantidade

5 Unidades

Descrição

tesoura para cerca viva com lâmina metálica e cabo de madeira

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArí. 5° dú IN65de O"ds Julho de 202)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

Objeto: Registro de preço para aquisição de ferramentas, equipamentos, máquinas
manuais e epi's (equipamento de proteção individual) para atender a Prefeitura

Municipal de Pirapora-Mg..

Descrição: Tesoura poda - Material Lâmina: Aço Sae 1.060 0. Material Cabo. Madeira O,

Peso: 660 NaN, Comprimento Gabo: 21,50 NaN, Tipo Uso: Para Cerca Viva 0.

Aplicação: Jardinagem O,

CatMat: 247785 ■ TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA:AÇO SAE 1,060, MATERIAL
CABO:MADEIRA, PESO.660 G, COMPRIMENTO CABO:21,50 CM. TIPO USO:PARA

CERCA VIVA, APLICAÇÃO:JARDINAGEM

Data: 21/12/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregào:402021 / UASG:985023

Lote/Item /126

Ata: I ink Ata

Adjudicação- 10/01/2022 16:50

Homologação: 12/01/2022 13:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

Quantidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

22,014,876/0001 -20 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: tak

Fabricante: tak
Modelo: 7511
Descrição: TESOURA DE PODA PARA GRAMA E CERCA VIVA, COM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO. DE 12" E CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP SâoPaulo PC COWTE EDUARDO DE OLIVEIRA,279 (11)4301-7249 contabilidadefonseca@terra,com,br

39,877,684/0001-40 COMERCIAL AVAN LTDA RS 45,30
Marca: TR

Fabricante: TR
Modelo: 78330/125
Descrição: 'Tesoura de poda p/ grama e cerca viva, com lâmina de aço temperado de 12", cabo de madeira ergométrico
Estado: Cidade' Endereço: Telefone: EmaiL
'^'2 Belo Horizonte R TOLEDO, 365 (31)8010-7076 comercial.avaicomercial.avan@yahoo,com

20,776,241/0001-34 DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA RS 61,25
Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: TRAMONTINA
Descrição: Material Lâmina: Aço Sae 1,060 O, Material Cabo; Madeira O, Peso: 650 NaN, Comprimento Cabo: 21,50 NaN, Tipo Uso: Para Cerca Viva O Aclicação
: Jardinagem U,

Estado: Cidade: Endereço:
MG Curvelo R BARAO DO RIO BRANCO, 364

Telefone;

(38) 3721-6983/ (38) 9895-7224 dinizdigitaí|3)gmail,com

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49,128.118)
^  Codigo Validação: ycQwTiTDin0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2bxNqtyFldZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
J; http://www.bancodeprecos,com,br/CertificadoAutentlcidade?
í  t0ken=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1dZkWB5rlWQLÜc1knsMYuE%253d

8/16

GilG



Preço (Compras Governamentais) 2; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc lArt 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Objeto: Aquisição de ferramentas, insumos, sementes, materiais para condicionamento e

afins, visando a manutenção das atividades do viveiro municipal e demais
serviços pertinentes à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio

Ambiente, conforme especificações constantes do Termo de Referência/Anexo I.,

Descrição; Tesoura poda - Tesoura Poda Material Lâmina: Aço Inoxidável , Material Cabo:
Madeira , Revestimento Cabo: Borracha Antiderrepante , Características
Adicionais: Lâminas Onduladas , Comprimento: 30 CM, Comprimento Cabo: 25
CM,

CatMat: 317622 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL

CABO:MADEIRA, REVESTIMENTO CABO:BORRACHA ANTIDERRAPANTE,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÁMINAS ONDULADAS, C0MPRIMENTO:30 CM.
COMPRIMENTO CABO:25 CM

Data: 01/12/2021 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nopregão:1612021 /UASG:987489

Lote/Item: /14

Ata- Link Ata

Fonte: wwxv.comprasgovemamentais gov.

br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR \

04.291,384/0001 -08 SCHIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

* VENCEDOR*

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: 12"

Descrição: TESOURA PQOADORA MANUAL PARA CERCA-VIVA COM LÂMINA DE 12" AÇO CARBONO E CABO DE MADEIRA

VALOR DA PROPOSTA ÍNICIAL

RS 33,33

Cidade:

Capitão Leônidas Marques
Endereço:

AV IGUAÇU, 481

Telefone:

(45) 3286-3249

41.161.887/0001-87 RE2 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: TRAMONTINA

Descrição: TESOURA DE GRAMA TRAMONTINA 12

Cidade:

Guarulhos

Endereço:

RUA CARAVEUS, 144

Telefone:

(11)4378-0149

Email:

imperialcasaeconsirucao@hotmail.com

RS 49,90

Email:

roberto@re2ferramentas.com.br

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR Data: 01/12/2021 08:15
Objeto: Aquisição de ferramentas, insumos, sementes, materiais para condicionamento e Modalidade. Pregão Eletrônico

afins, visando a manutenção das atividades do viveiro municipal e demais gpp.
serviços pertinentes à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio
. .. , 1- ^ Identificação: NoPregao:161202
Ambiente, conforme especificações constantes do Termo de Referência/Anexo 1..

Descrição: Tesoura poda - Material Lâmina: Aço Carbono O, Material Cabo: Plástico O,
Características Adicionais: Tres Tipos De Laminas De Corte, Omega, ü, V O,
Comprimento Cabo: 21 NaN, Aplicação-Jardinagem O, Fonte: www.comprasgov

CatMat: 451993 • TESOURA PODA. MATERIAL LÃMINA:AÇO CARBONO, MATERIAL

CABO.PLÁSTICO,CARACTERÍST[CASADICIONAIS:TRES TIPOS DE LAMINASDE Quantidade: 10
CORTE, OMEGA, U.V, COMPRIMENTO CAB0:21 CM, APLICAÇÃD:JARDINAGEM Unidade' Unidade

SRP: NÃO

Identificação: NoPregão:161202

Quantidade

Unidade Unidade

1 /UASG:987489

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

04.291.384/0001-08 SCFIIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
* VENCEDOR*

Marca: TRAMONTINA

Fabricante; TRAMONTINA

Modelo: 19 CM

Descrição: TESOURA ALICATE DE PODA, COM 19CM, LARGURA 4,7. LÂMINA DE AÇO CARBONO;

Estado: Cidade:

PR Capitão Leônidas Marques

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 79,00

Endereço:

AV IGUAÇU, 481

Telefone: Email:

(45) 3286-3249 imperialcasaeconstrucao@hotm3il.eom

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49.128.118)
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RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

10,802.592/0001-19 DX FERRAGENS EIRELI

Marca: Thompson

Fabricante: Thompson

Modelo: Thoinpson

Descrição: TESOURA ALICATE DE PODA, COM 19CM, LARGURA 4,7. LÂMINA DE AÇO CARBONO;

Estado: Cidade:

PR São José dos Pinhais

Endereço:

R AMIR ÂNGELO MOSS, 333

Telefone:

(41)3.385-9009

41.161.887/0001-87 RE2 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Maroa: WESTERN

Fabricante: WESTERN

Modelo; 778PR0

Descrição: TESOURA P/PODA WESTERN 8 778 PRO

Cidade:

Guarulhos

Endereço:

RUA CARAVELAS, 144

RS 79,00

Email:

patriciaevelí 2e@hotma1l.com

RS 79,00

Telefone: Email:

(11) 4378-0149 foberto@re2ferramentas.com.br

Quantidade

5 Unidades

Descrição

tesoura de poda com cabo de borracha

Observação

Quantidade

5 Unidades

Descrição

tesoura de poda duas mãos para corte de galhos

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc./Ari. 5" da W 65 c/e 07 de Julho de 2ü21

Qrgão; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Data
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Modalidade
EMBRAPA UVA E VINHO/BENTO GONÇALVES/RS

SRP
Objeto: Aquisição eventual e parcelada de insumos agrícolas para a Embrapa Uva e

Identificação
Vinho, localizada em Bento Gonçalves-Rs e sua Estação Experimental, localizada

em Vacana-RS.. Lote/Item

Descrição: Tesoura poda ■ Tesoura Poda Material Lâmina: Aço CromoVanádio ,

Revestimento Cabo: Pintado, Características Adicionais. Com Mola E Fecho,
Comprimento: 9 POL, Comprimento Lâmina: 6,5 CM, Aplicação: Jardinagem

04/05/2022 09:00

Pregão Eletrônico

N°Pregão 32022 / ÜASG:135033

www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

05.460.773/0001-74 MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORAuo.Hou.r fo/uuu 1-/4 MlbUCLUt ANIUNI-UISIHIBUIUUKA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 50 00

Marca: CONESUL

Fabricante: CONESUL

Modelo: CONESUL

Descrição; Tesoura para colheita de cachos de uva. N°6 (comprimento total 152 mm).Cabo plástico (pvc injetável). Lâminas estampadas e rebitadas em aco In
o*.Peso 70 gr. Marca referencia: Cometa.

Estado: Cidade: Endereço:
RS Caxias do Sul R MARQUES DO HERVAL, 335

41,465.151/0001-00 GlOVANI LOS01999706021

Telefone:

(54) 3220-6452

Email:

vendas@agrigarden.com.br

RS 80,00

i Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (iP: 187.49.128.118)
^ Codigo Validação: ycQxmTDm0NNm%2SD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%2bxNqtyF1dZkWB5r[WQLUc1knsMYuE%3d
J; http://www-bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentlcidade?
í  token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%2S3d
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: TRAMONTINA

Fabricante: TRAMONTINA

Modelo: REF 78300001

Descrição. Tesoura para colheita de cachos de uva. (comprimento total 152 mm).Cabo plástico (pvc injetável). Lâminas estampadas e rebitadas em aço in
ox. OFERTAMOS https //www.tramontina.com.hr/p/78300001-303-tesoura-de-poda-tramontina-com-lamina-metalica-e-cabo-plastico

Cidade: Endereço.

Erechim AV JOSE OSCAR SAIA2AR, 939
Telefone

(54) 9909-4303 glbrasildistribuidora@outlook.com

29.220.447/0001-58 BC AGRO COMERCIO EIRELI RSlOOOO
♦VENCEDOR*

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: Tramontina
Descrição: Tesoura para colheita de cachos de uva. (comprimento total 152 mm).Cabo plástico (pvc injetável). Lâminas estampadas e rebitadas em aço in
ox.Peso 70 gr. Marca referencia: Cometa. Unidade:un.

Cidade:

Rio do Sul

Endereço:
ROD BR 470, 5350

Telefone:
(47) 3522-2278/ (47) 3531-4902

Email:

financeiío(abentecsementes.com.bf

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas iniciais
Inc. íAn 5"áa IN65dâ 07de Julho de 202!

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva

Subsecretária de Planejamento e Orçamento
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Objeto: Tem por objetivo o REGISTRO DE PREÇOS para possível contratação de empresa
especializada no fornecimento de materiais para AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ADMINISTRATIVO E PARA LABORATÓRIOS - PERMANENTE E CONSUMO,
necessários ao atendimento das demandas do campus Palmas do Instituto
Federal do Paraná - IFPR

Descrição; Tesoura Poda - Tesoura Poda Comprimento: 20 CM, Características Adicionais:
Com Guilhotina De Mola , Comprimento Lâmina: 7 CM, Material Lâmina: Chapa
Galvanizada , Formato: Bico De Gavião,

CatMaf 248378 - TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA:CHAPA GALVANIZADA,
CARACTERÍSTICAS ADIClONAIS:GOM GUILHOTINA DE MOLA, COMPRIMENTO:20
CM, FORMATO:BICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO LÃMINA:7 CM

Data: 29/11/2021 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão.492021 /UASG:158009

Lote/Item: /202

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 20

Unidade: UN

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

03.744.301/0001-18 ABREU, MARTINS & CIA LTDA
*VENCEDOR*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 89.00

Marca: COLLINS
Fabricante: COLLINS
Modelo: TESOURA PARA PODA; CONSTRUÍDA EM AÇO FORJADO. ACAB
Descrição: TESOURA PARA PODA; CONSTRUÍDA EM AÇO FORJADO, ACABAMENTO POLIDO.CAPACIDADE DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 2 CM APLICAC
AD:JAROINAGEM '

Estado; Cidade:

PR Ponta Grossa
Endereço:
R QUINZE DE SETEMBRO, 1294

Telefone;

(42) 3028-4128 nao possui

41.465.151,'0001-00 GiOVANI LOS 01999706021
Marca: TRAMONTINA/THOMPSOM
Fabricante: TRAMONTINA / THOMPSOM
Modelo: PARA PODA
Descrição: TESOURA PARA PODA / JARDINAGEM EM AÇO FORJADO, CABO CURVO E ERGONOMICO APROX 2CM DE CORTE
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

Erechim AV JOSE OSCAR SALAZAR, 939 (54) 9909-4303 glbrasiídistfibuidora(Q)outlook.com

RS 89,35

37,893.339/0001 -74 PITANGA FLORICULTURA COMERCIC VAREJISTAS DE FLORES E PLANTAS
LTDA

R$102.00

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP; 187.49.128,118)
Códi^ Validação: ycQwTiTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%2bxNqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
http://www,bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticldade?
token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqlyFldZkWB5rlWQLÜc1knsMYuE%253d



RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Tramontina

Fabricante: Tramontina

Modelo: UN

Descrição: TESOURA PARA PODA; CONSTRUÍDA EM AÇO FORJADO, ACABAMENTO POLIDO, CAPACIDADE DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 2 CM APLICA
ÇÃO:JARDINAGEM,

Endereço;

ALKARINA. 12

Telefone;

(91)9226-3688 sallu-alencar(Q)hotmail.com

Descrição

serrote de poda curvo

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais r$
me HAn 5=dâiN65de07deMhode2021

Órgão; CENTRO PIONEIRO EM ATENCAO PSICOSSOCIAL-AJJE Data; 16/03/2022 10:17
SECRETARIA DA SAÚDE

Modalidade. Convite Eletrônico
FRANCO DA ROCHA

SRP: NAO
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAIS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO -

.T.-.,-.. ̂  r,- Identificação: OC: 0901860000120220C00014OU MANUTENuAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,

IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM Lote/Item: 1/9

Descrição; SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA, PODADOR PARA GALHOS ALTOS
- SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA, PODADOR PARA GALHOS ALTOS, bec.sp.gov.br
LAMINA CURVA 12P0L, NO MODELO COM SISTEMA DE CORTE ATRAVÉS DE Quantidade: 1

TESOURA PARA GALHOS MAIS FINOS E/OU SERROTE PARA OS MAIS Unidade: UNIDADE

GROSSOS, COM CABO EM METAL, TELESCOPICO, EXTENSÍVEL DE 1.5 ATE 3M np. c;p

Lote/Item: 1/9

Ata: Link Ata

Fonte: www bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

56.780.901 /0001 -06 COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA.

* VENCEDOR*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 420.00

Marca: TRAMONTINA 78380681

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TRAMONTINA 78380681

Descrição: SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA, PODADOR PARA GALHOS ALTOS, LAMINA CURVA 12P0L.. NO MODELO COM SISTEMA DE CORTE ATRA
VES DE TESOURA PARA GALHOS MAIS FINOS E/OU SERROTE PARA OS MAIS GROSSOS, COM CABO EM METAL, TELESCOPICO, EXTENSÍVEL DE 1,5 ATE 3M

Estado: Cidade:

SP São Manuel

Endereço:

R FRANCISCO BERTOZO, 18

Nome de Contato:

Marco Antonio Targa Scarparo
Telefone:

(14)3841-2150

Email:

provetagro@uol.com.br

21,602.765/0001-71 MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA
RS 439,00

Marca: Tranontina - 3m 77380681

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Tramontina • 3m 77380681

Descrição: SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRÍCOLA, PODADOR PARA GALHOS ALTOS, LAMINA CURVA 12P0L.. NO MODELO COM SISTEMA DE CORTE ATRA
VES DE TESOURA PARA GALHOS MAIS FINOS E/OU SERROTE PARA OS MAIS GROSSOS, COM CABO EM METAL, TELESCOPICO. EXTENSÍVEL DE 1,5 ATE 3M

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato; Telefone: Email:
SP Presidente Prudente AV BRASIL, 3167 SÉRGIO (18) 3903-4153 adm@misseagroferramentas.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc lIArt 5'da'N65deõ'deJulliode2D21

Órgão; Prefeitura Municipal de Antônio João/MS
Data: 06/12/2021 00:00

i  Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49,128.118)
Código Validação; ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%2bxNqtyF1dZkWB5r[WQLUc1knsMYuE%3dI; http;//www.bancodeprecos.com,br/CertificadoAutenticidade?

í  token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d
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Objeto: Aquisição de Materiais de construção diversos para serem utilizados em

eventuais redaros e manutenções dos prédios públicos pertencentes as variadas

Secretarias Municipais, pertencente ao Município de Antônio João MS,

Descrição: FERRAMENTA - SERROTE CURVO PARA PODA DE ARVORES 12" SR-20810

TRAPP - FERRAMENTA - SERROTE CURVO PARA PODA DE ARVORES 12" SR-

20810 TRAPP

Modalidade' Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 1456

Lote/Item: 1/116

Ata: N/A

Fonte: web,qualitysistemas.com.br/proces

sosjicitatorios/prefeitura_municipa

Lde_antonio_joao

Quantidade: 10

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20,034,739/0001-21 ADIEQUESA. LOPESGOMES

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

MS Antônio João AVENIDA EUGENIO PEN20,785

RS 104,19

Telefone:

(67) 3435-1805 / (67) 9634-2206 casaearts@outlook,com

10 Unidades

Descrição

pazinha para jardinagem

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas iniciais
Inc.llAri 5°dalN65de07deJulhode2021

Órgão: AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos/RS

Objeto: Despesa com aquisição de pá de jardinagem para realizar a manuntenção e
plantio de flores nas Praças, Parques e Jardins.

Descrição: PA - PA [ Despesa com aquisição de pá de jardinagem para realizar a

manuntenção e plantio de flores nas Praças, Parques e Jardins.

Data: 30/11/2021 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite

Identificação: 21372021

Lote/Item: 1/1

Fonte: juliodecastiihos-portais.govcloud.co

m.br/pronimtb/index.asp?acao=l&it

Quantidade

Unidade

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.314.929/0002-88 LEO CARLOS MORESCO FAVERO

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Cidade:

Júlio deCastilhos

Endereço:

AVENIDA GETULÍO VARGAS, 173

Telefone:

(55) 3272-3104

92.502.475/0001-02 ELBIO TEIXEIRA & CIA LTDA

Marca- Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17,00

Email:

escritofiolel@yahoo,com,br

RS 49,00

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IR; 187.49,128,118)
Código Validação: ycOMTiTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2bxNqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
http://www,bancodeprecos,com.br/CertificadoAulenticidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d
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RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

Cidade:

Júlio de Castilhos

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

AV BORGES DÉ MEDEIROS, 340

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc HArt 5'da IN 65 de 07 de Mho de 2021

Órgão: Manutenção e Oesenvolvimenlo do Ensino
Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul/RS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MUDAS DE FLORES PARA MANUTENÇÃO NA
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO.

Descrição; PAZINHA DE MÃO PARA JARDIM - PA21NHA DE MÃO PARA JARDIM

Data: 23/11/2021 00:00

Modalidade: Dispensa por Limite

SRP: NÃO

Identificação: 26682021

Lote/Item' l/l

Fonte: portaltb.sentsuí.com,br:9091/proni

mtb/index.asp'r'acao=l &i1em=2

Quantidade

Unidade

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

11.513.316/0001 -01 VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Cidade:

Sentinela do Sul

Endereço:

R RUI QUADROS MACHADO, 350

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$10,90

Telefone:

(51)3679-1111

Quantidade

10 Unidades

Descrição

enxada para capina

Observação

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

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5® Região Militar

5®Brigada de Infantaria Blindada

S^Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de material de instrução e esportivo para o 5° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado e Organizações Militares pertencentes ao GCALC da 5» BDA C BLD

Ponta Grossa - PR,.

Descrição: Enxada - Enxada, material: aço carbono, material encaixe cabo: aço carbono,
largura: 20 cm. altura: 18 cm, peso: 0,810 kg, tipo: estampado(achatâdo), material
cabo madeira, comprimento cabo: 150 cm, características adicionais pintura
elestrostática

Data: 08/02/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP- SIM

Identificação, N®Pregão.72022 / UASG:160216

Lote/Item: /81

Adjudicação: 17/02/2022 09:49

Homologação: 17/02/2022 16:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

•br

Quantidade

Unidade Unidade

g Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187,49.128.118)
^ Codigo Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2bxNqtyFldZkWB5rlWQLÜc1knsMYuE%3d
Ç  http://www.bancodeprecos,com,br/CenificacioAutentlcldade?
g  token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyFldZkWB5rlWQLÜc1knsMYuE%253d
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CatMat: 317027 - ENXADA, MATERIALAÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO.AÇO
CARBONO, LARGURA:20 CM, ALTURA:! 8 CM, PESO.0,810 KG,

TIPO ESTAMPADO(ACHATADO), MATERIAL CABO.MADEIRA, COMPRIMENTO

CABO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADlCIONAIS:PINTURA ELESTROSTÁTICA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

41,053,476/0001-78 CENTAURO ARTIGOS MILITARES EIRELI

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 50,00

Marca: vonder

Fabricante: vonder

Modelo: vonder

Descrição: Enxada, material; aço carbono, material encaixe cabo: aço carbono, largura' 20 cm, altura: 18 cm, peso: 0,8!0 kg, tipo:estampado(achatado), materi
al cabo: madeira, comprimento cabo;! 50 cm, características adicionais: pintura elestrostática

Cidade:

Cbarqueadas

Endereço:

RUA HORTA BARBOSA, 70

Telefone:

(51)9993-040!

Email:

henry_$ou2a@terfa.com.br

08.658,622/0001-13

♦VENCEDOR*

J. J. ViTALLI RS 55,37

Marca. Pandolfo
Fabricante: Pandolfo
Modelo: Pandolfo
Descrição: ENXADA MATERIAL: AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO: AÇO CARBONO, LARGURA: 20 CM, ALTURA: 18 CM\, PESO: 0,810 KG, TIPO' ESTA
MPADO (ACHATADO), MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 1 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINTURA ELESTROSTÁTICA.

Cidade:

Frederico Westphalen
Endereço;
R MAURÍCIO CARDOSO, 737

Nome de Contato:

Elizane

Telefone: EmatI:

(55)3744-1575 jaime@vitaza.com.br

40.539.740/0001 -15 ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA RS 80.00
Marca; PANDOLFO/MISTERA/IU\
Fabricante: PANDOLFO/MISTER/VILA/NOVE54
Modelo: ENXADA
Descrição: Enxada, material: aço carbono, material encaixe cabo; aço carbono, largura: 20 cm, altura: 18 cm, peso: 0,810 kg, tipo: estampado(achatado), materi
al cabo: madeira, comprimento cabo; 150 cm. características adicionais: pintura elestrostática

Cidade:

Guarapuava
Endereço:
R JOSE LINHARES, 57

Telefone:

(42) 8838-9531
Email:

alxtek@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais r;
Inc. lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Data' 14/17/2021 09'00
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de construção para Modalidade: Pregão Eletrônico

manutenção dos prédios, rede de água e esgoto, sistema de água e loteamentos SRP' SIM
que estão sob responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esaoto/SAAE de .
e„rtannnnliQ Identificação: N°Pregão.202021 / ÜASG.927893Sertanópolis..

Descrição: Enxada - Enxada Material. Aço Carbono , Largura: 24 CM, Material Cabo: Madeira
CatMat: 468616 - ENXADA, MATERIALAÇO CARBONO, LARGURA:24 CM, MATERIAL

CABO:MADEIRA

Lote/Item: /23

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade. 5

Unidade: Unidade

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

08.688,131/0001-15 GUSTAVO AZEVEDO PINTO
♦VENCEDOR*

Marca: VONDER
Fabricante: VONDER
Modelo: 2,5 LB
Descrição: Enxada com cabo n 22

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 34,70

Estado: Cidade: Endereço:
PR Jataizinho R BARAO DE ANTONINA, 302

Nome de Contato;

MARIANA

Telefone: Email:
(43) 3259-1000 azevedocomercial01@gmail.com

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49.128.118)
Codigo Validação: ycQwnTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%2bxNqtyF1dZkWB5rlWQLÜc1knsMYuE%3d
http://www.bancodeprecos.com,br/Cer1ificadoAutenticidade?
token=ycQxmTDmDNNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX02n6E%252bxNqtyF1d2kWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d 15/18
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liem 15: limitador ctè gràma em pòlietiieho còm bbrda, tolo de 50 metros

Preço Estimado: RS 0,00 (un) Percerjtual: - Preço Estimado Calculado: RS 0,00 Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Quantidade Descrição

limitador de grama em polietileno com borda, rolo de 50 metros

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49,128,118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2bxNqtyFldZkWB5ríWQLUc1knsMYuE%3d
nttp://www,bancodeprecos,com,br/CertificadoAuientlcidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmuipGyJWaOX0Zn6E%252bxNqlyF1dZkWB5rlWQLUc1knsMYuE%253d



LAUDO DA COTAÇÃO

A TENÇÃO ■ O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas.
Acórdãos. Regulamentos. Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, compíementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - muda de árvore brinco de índio (cojoba arbórea)

- Nenhum preço selecionado.

Item 2 - muda de árvore canelinha

- Nenhum preço selecionado.

Item 3 - muda de árvore oiti (licania tomentosa)

- 4 preços do StNAPl (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 01 /OI /2022 00:00:00 e 01 /02/2022 00:00:00.

Item 4 - árvore liquidambar com 1,5 metros

- Nenhum preço selecionado.

Item 5 - árvore acácia mimosa com 1,5 metros (acacia podalyiriifoiia)

- Nenhum preço selecionado.

Item 6 - muda de árvore jacarandá mimosa com 1,5 metros de altura

- Nenhum preço selecionado.

Item 7 - muda de árvore pata de vaca com 1,5 m (Bauhinia fortificata).

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/12/2021 e 03/0112022,
calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 8 - muda de árvore extremosa com 1.5 m de altura

- Nenhum preço selecionado.

Item 9 - tesoura para cerca viva com lâmina metálica e cabo de madeira

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/12/2021 e 21/12/2021, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 10 - tesoura de poda com cabo de borracha

- Nenhum preço selecionado.

item 11 - tesoura de poda duas mãos para corte de galhos

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
29/11 /2021 e 04/05/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 12 - serrote de poda curvo

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 16/03/2022,
calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

^  Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49,128.118)
^ Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuípGyJWaOX0Zn6E%2bxNqtyFld2kWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
j; http://www.banccdeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
Ç  loken»ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1dZkWB5rrWQLUc1knsMYuE%253d
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Item 13 - pazinha para jardinagem

• 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 23/1172021 e 30/1172021,
calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 14 - enxada para capina

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
14/12/2021 e 08/02/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais,

Item 15 - limitador de grama em polietileno com borda, rolo de 50 metros

- Nenhum preço selecionado.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um
conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Relatório gerado no dia 13/05/2022 15:15:34 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQwriTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%2b*NqtyF1d2kWB5rlWQLUc1knsMYuE%3d
http://www.bancodeprecos.cofn.br/CertificadoAutenticidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Zn6E%252bxNqtyF1d2kWB5r]WQLUc1knsMYuE%253d
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Ptanalto-PR, 18 de maio de 2022.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

DE: Luiz Carlos Boni

PARA: 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, PROCESSADO PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto a Contratação de
empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios de jardinagem e mudas de
árvores para paisagismo a serem utilizados na revitalização de áreas verdes, praças,
escolas, espaços e prédios públicos, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006
de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 o
Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais.

Ao Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 002/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as providências
necessárias.

lü°,/ N

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

1-PREÂMBULO:
1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 002/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidíariamente 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 02/06/2022 às 09:00 (novel horas, no Prédio
da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município de
Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, PROCESSADO
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do
presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a
presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo
apenas Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00 (novel lioras do dia
02/06/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.pianalto.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 - Dp OBJETO
2.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa
para a aquisição de equipamentos, acessórios de jardinagem e mudas de árvores para
paisagismo e revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e prédios
públicos, nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

Item OBJETO

LOTE 01: MUDAS DE ÁRVORES

Quantl UN

1 Muda de árvore brinco de índio 1,5m
(Cojoba arbórea), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido

VALOR

UNIT.

61,75

VALOR

TOTAL

18.525,00
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(mudas com raízes enoveladas não serão
aceitas), boa sanidade (deficiência de
macro e micronutrientes serão avaliados

através de observação das folhas das
mudas).

2 Muda de árvore canelina 1,5m (Nectandra
megapotamica), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas),
boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através

de observação das folhas das mudas).
3 Muda de árvore oiti 1,5m {Ucania
tomentosa), as mudas deverão estar
acondicionadas em saco plástico, sistema
radicular bem desenvolvido (mudas com
raízes enoveladas não serão aceitas),
boa sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através

de observação das folhas das mudas).
4 Muda de árvore liquidâmbar 1,5m
{Liquidambar styraciflua), as mudas
deverão estar acondicionadas em saco

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

de observação das folhas das mudas).

5 Muda de árvore Acácia-mimosa 1,5
(Acacía podalyriifolia), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido

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

através de observação das folhas das
mudas).

6 Muda de árvore jacarandá mimoso 1,5
(Jacaranda mimosifolia), as mudas
deverão estar acondicionadas em saco
plástico, sistema radicular bem
desenvolvido (mudas com raízes
enoveladas não serão aceitas), boa
sanidade (deficiência de macro e
micronutrientes serão avaliados através

Un 41,75 12.625,00

Un 64.25 12.850,00

Un 96.20 19.240,00

Un 43,50 13.050,00

Un 45.70 9.140,00

.-o
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de observação das folhas das mudas).

7 Muda de árvore pata de vaca 1,5
(Bauhinia forficata), as mudas deverão
estar acondicíonadas em saco plástico,
sistema radícular bem desenvolvido

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

através de observação das folhas das
mudas).

8 Muda de árvore extremosa 1,5
(Lagerstroemia indica), as mudas deverão
estar acondicionadas em saco plástico,
sistema radicular bem desenvolvido

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

através de observação das folhas das
mudas).

Un 40,65 8.130,00

Un 40,00 12.000,00

R$105.460,00

LOTE 02: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

ItemOBJETO

01 Tesoura para Cerca Viva, com Lâmina 05
Metálica e Cabo de Madeira, com
dimensões de comprimento 48.6 cm
largura de 15,9 cm e altura 10,8 cm.

Quant UN VALOR

UNIT.
05 40,47

VALOR

TOTAL

202,35

02 Tesoura de Poda com Lâmina de aço e 05 UN
Cabo Emborrachado ergométrico.
Dimensões de C 20 X L 5.8 X A 2 cm.

71,05 355,25

03 Tesoura de poda duas Mãos para corte
de galhos ate 30mm com Lâminas em
aço carbono especial temperado - Cabos
de madeira 60 cm. -com corte cruzado

com dimensões C 83 X L 23 X A 3.3 cm.

85.06 425,30

04 Serrote De Poda curvo, com Cabo De 05 UN
Madeira, Lâmina em aço carbono flexível
e de alta durabilidade. - "Comprimento da

95,23 476,15
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lâmina de 13" / 330 mm. - Cabo de

madeira ergonômico. - Dentes com 03
arestas de corte.

05 Pazinha para jardínagem estreita
metálica com cabo de madeira com

dimensões C 28.4 X L 7 X A 5.2 cm.

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

07 Limitador de Grama com borda,
confeccionado em Polietileno Reciclado,
material resistente e flexível, permite
vários formatos de canteiros, 50 metros
X 11,5 cm largura na com verde.

VALOR TOTAL

20,84

51,92

208,40

519,20

187,9 1.879,00

R$ 4.065,65

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 109.525,65 (Cento e
nove mil quinhentos e vinte e cinco reais com sessenta e cinco centavos),
conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.

3-DA ABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a)
Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

DATA: 02/06/2022.

HORA: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas
como tais nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
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não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inídôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de
licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
d) Pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n° 123/2006 e LC n° 147/2014).

4.3-Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica
enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014 e que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos e
apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente, ou por servidor da
Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

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

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

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo 111);
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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- O arquivo de proposta deve ser solicitado via e-maii licitacao@planalto.pr.qov.br.
juntamente com o contrato social da solicitante e suas alterações.
8.1.1- 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^ownloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma
eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
impressa em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
com poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços(Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da
presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo,
60(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluír-se-á o
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dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta especifica, prevalecerão as da proposta Impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.
j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.
k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admltindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de
responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
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6.4-DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a ilcitante 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
9 deste edital de licitação.

6.4.1.5-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto)
e no anexo l(proposta de preços).

7 -FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro(a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em
02(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022

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)
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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 K 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.

9.2.2.2- 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 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.
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9.2.3.2.3 - Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
ORO (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de iulho de 2011.

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.5 - Documentos Complementares:

9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;

9.2.5.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;

9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV)

9.2.5.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T 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
papel termo- sensivel(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.
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terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior a abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação,
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis, n°
1583 - Centro, no horário de 7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:30h, sem custo algum
para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos
originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

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

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

10-DO JULGAMENTO:

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

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de
lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar efetuar
ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente
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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
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.
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10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor,
decidindo motivada e expressamente a respeito.

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos
neste Pregão;

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta especifica, prevalecerão as da proposta.

10.3-DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06.

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.
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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 á contratação, sendo facultado á
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

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

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

10.4.7-Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3(três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar 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
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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 ínterposição, será feita pelo(a) Pregoejro(a), a adjudicação do objeto da licitação à
liciíante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados
para assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05(cínco) dias, nos casos
em que o Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a
contratada terá o mesmo prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de
decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela
Municipalidade, por intermédio da emissão da Nota de Empenho.

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no contrato.
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias
que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros
atos ilícitos.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser
solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n° 4673/2017.
13.2 -É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão
reajustados.
13.4-Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e
demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro,
com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.
13.5-0 Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:
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13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado:
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
13.8- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/93.

13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no
respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou
entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a
nova ordem de registro.

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1- A empresa deverá efetuar a entrega no local que for definido, dentro dos limites
geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento da solicitação de compra.
14.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada á
entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.
16.3- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos,
imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando
rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger seus
conteúdos contra danos durante o transporte até o local de entrega.
16.3.3- As árvores devem estar com folhagens verdes.
14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta
bancária da Contratada indicada pela mesma, até o 30" (trigésimo) dia útil contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

14.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridas;
c) Local onde serão entregues/instalados os objetos;
d) Prazo para instalação;
e) Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

14.8- São Obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato.
b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da
execução.
c) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias
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financeiras em vigor.
d) Definir o local de entrega dos materiais.
e) Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.
f) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas
nos materiais.

14.9- São Obrigações da CONTRATADA;
a) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos.
b) Proceder à substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado, sem
ônus para o Município;
c) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no
8.666/93.

d) Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
e) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
f) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
g) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
i) Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da
execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL.

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
15.1.1.1- Multa de até 2,0 %(dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
15.1.1.4- 10%(dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO
CONTRATUAL

FASE
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15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, Ata de
Registro de Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
15.2.2- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, 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 Contas do Estado do Paraná, a llcitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Faltiar ou fraudar na execução da Ata;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata
de Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora, que será graduada
de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.
b) 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de lO(dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7%(sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2%(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração á
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de
Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral
da administração, motivado por culpa da detentora da Ata. garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

15.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
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1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou Detentor da Ata, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.
2) constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na
lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do detentor da Ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
detentora da Ata responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido á Detentora da Ata o valor de qualquer multa
porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a Detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

16- DO REAJUSTE

16.1 - 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 alinea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que
a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.
16.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Contratada.
16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto
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16.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇOES
Conta da despesa

00190
00430
00500
00680
00720
00940
01270
01310
01440
01630
02040
02520
02720
02830
02930

Funcional programática

02.103.04.122.0402.2007

03.107.04.124.04Q2.2Q15

05.115.15.512.1501.1051

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

07.121.12.361.1201.2045

07.121.12.361.1201.2046

Q8.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1001.2027

10.142.08.243.0801.2023

11.133.20.606.2001.2057

12.134.22.661.2201.2062

13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047

Destínação de recurso

3.3.90.30.00.00.0Q0Q0

3.3.90.3Q.00.00.00000

3.3.90.30.00.Q0.00000

3.3.90.30.00.0O.00Q00

3.3.90.30.0Q.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.Q0.00000

3.3.90.30.00.00.000Q0

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.9Q.30.Q0.00.0Q00Q

3.3.90.30.00.00.00000

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, a vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 17.1.
17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição do processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 041/2022.
17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
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18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 18.2, mediante:
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6^ feira, no horário compreendido
entre as 07:30h e 11:30h e das 13:30h e 17:30h.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3(três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
109, da Lei n° 8.666/93.

18.4- Todos os recursos serão interpostos no finai da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contrarrazões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

18.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a)
Pregoeiro(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo
suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde
logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista
imediata dos autos.

18.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

18.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.

18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
19.1 - O prazo de vigência do presente Instrumento contratual será de 12(doze)
meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.

20 - DA CONTRATAÇÃO
20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de Detentora da Ata, a
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qual observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

20.2-A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

20.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

20.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.°
8.666/93.

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

20.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de
perda dos requisitos de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto
no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n.° 10.520/02.

20.5.1- Até a efetiva celebração da Ata de Registro de Preços com o adjudicatário, a
retomada do procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas
anteriormente apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.°
10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis ás licitantes
que não cumprirem os compromissos assumidos no certame.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1- Esclarecimentos relativos á presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

21.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.

21.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.
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21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de
Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da
licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

22 - ANEXOS DO EDITAL

22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato.

ANEXO IX - Termo de Referencia.

Planalto-PR, 18 de maio de 2022.

C • ^OrJ.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 041/2022
ANEXO 11 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos

Sr.(a).
portador(a) da cédula de identidade sob n°

e  CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
SRP N° 041/2022, 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)



município de

^  município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

O  representante legal da
empresa

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
041/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a
referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licltatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
041/2022, 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

,0
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII

DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022, 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 SRP N° 041/2022
ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do llcitante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICIPIO:_ EST.

O  representante legal da
empresa

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
041/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para
efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

TiOtJ- 28
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ANEXO VII- {MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Aí®
PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 041/2022

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, Inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, n°
1583, centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. Luiz Carlos Boni, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, do Decreto Municipal n® 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017e da Lei
n" 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão
Presencial SRP n° 041/2022 por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada
e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , resolve
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.

sediada na n® na cidade de

, Estado do inscrita no CNPJ sob o n® e
Inscrição Estadual sob o n® doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada por seu Sr. portador do RG n®

e do CPF n°

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é REGISTRO DE PREÇOS para contratação de

empresa visando a aquisição de equipamentos, acessórios, ferramentas e mudas de
árvores para paisagismo e revitalização de áreas verdes, praças, escolas, espaços e
prédios públicos, a fim de atender as necessidades do Município de Planalto -PR,
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

Quant

1.2. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12(doze) meses, a partir de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO
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3.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo
órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar,
conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.

3.2. A aquisição obedecerá a conveniência e as necessidades do Município de
Planalto - PR.

3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela
Contratante.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO. EXECUÇÃO
FORNECIMENTO

E CONDICOES DE

4.1- A detentora da Ata deverá efetuar a entrega no local da obra ou local que for
definido, dentro dos limites geográficos do Município de Planalto - PR, no prazo de 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação de compra.
4.2- As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à
entrega do produto, é de total responsabilidade da proponente.
4.3- A detentora da Ata deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de
defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade,
observando rigorosamente as características especificadas, adequadas para proteger
seus conteúdos contra danos durante o transporte até o local de entrega.
4.3.3 - As árvores devem estar com folhagem verde.
4.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta
bancária da detentora da Ata Indicada pela mesma, até o 30° (trigésimo) dia útil
contados da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

4.5- O requerimento de solicitação deverá conter as seguintes informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicltante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridas;
c) Local onde serão entregues/instalados os objetos;
d) Prazo para instalação;
e) Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicltante.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. Será considerada como data do pagamento
o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Detentora da Ata, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata
de Registro de Preços.
5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:
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DOTAÇOES
Conta da despesa

00190
00430
00500
00680
00720
00940
01270
01310
01440
01630
02040
02520
02720
02830
02930

Funcional programática

02.103.Q4.122.0402.2007

03.107.04.124.0402.2015

05.115.15.512.1501.1051

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

07.121.12.361.1201.2045

Q7.121.12.361.1201.2046

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1001.2027

10.142.08.243.0801.2023

11.133.20.606.2001.2057

12.134.22.661.2201.2062

13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.9Q.3Q.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

6. CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DA ATA
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por representante

da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme termo de referência, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata, e de tudo dará
ciência à Administração, bem como atestar a entrega do objeto, nos termos do item 14
do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, Indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da
Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer
necessária, o Servidor Willian Fernando Kealer para, junto ao representante da
detentora da Ata, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de
comunicação oficial à Detentora da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis.

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante,
poderá ser alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação
à Detentora da Ata.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do Inciso II do

caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.4.1. Convocar o fornecedor visando á negociação de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da
Lei n° 8.666/93. quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

7.4.2. Caso seja inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento,
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando
analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem
o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comerciaíizadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

7.7. E vedado à Detentora da Ata interromper a entrega dos materiais enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às
sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.
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7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário
Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos

casos previstos acima.
7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia

atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico além das hipóteses contidas no edital, quando:

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,

ou não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caputóo art. 87 da Lei
n° 8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02.
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da

licitação:
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de

Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a
Ata de Registro de Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja
aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não,
conforme estabelece a Lei de Licitações.

9.3- A Detentora da Ata inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber:

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
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0) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, pelo prazo de até 5(cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a licitante que:

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da

Ata de Registro de Preços, sujeitará o Detentor à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme
contratualidade, injustificado, a Detentora da Ata incidirá em muita na ordem de 1%(um
por cento) sobre o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na
entrega.

b) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a
Ata, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10(dez)
dias contados da ata de sua convocação;

c) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preço por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento do objeto;

e) 0,7%(sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto
em atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

f) 2%(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de
Registro de Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por
ato unilateral da administração, motivado por culpa da Detentora da Ata, garantida
defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis;

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração
Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante e/ou Detentor, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
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4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do detentor da ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
Detentora da Ata responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à detentora da Ata o valor de qualquer
multa porventura imposta.

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e
licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente
para aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1. São obrigações da Detentora da ATA:
11.1.1. A detentora da ATA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital,
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei rf 8.078, de
1990);
11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas ejxpensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
11.1.4. A Detentora da ATA deve dar garantia dos produtos.
11.1.5. A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão
verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.
11.1.6. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes
ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
11.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
11.1.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
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11.1.9. Será de obrigação da detentora da ATA o fornecimento dos equipamentos de
Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva — EPC, aos funcionários que
executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável
pela segurança dos mesmos;
11.1.10. A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e
equipamentos correrão pôr conta da Detentora, assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

11.2. São Obrigações da Contratante:
11.2.1, Efetuar o pagamento ajustado;
11.2.2, Dar à Detentora da Ata as condições necessárias à regular execução do

Contrato,

12 . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA CGIVIUNÍCACÃO e SUBCONTRATACÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -
Planalto, Paraná.

Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do
presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não

possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema,
com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja,

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele

omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhes, supleíivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado
com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal,

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n° 041/2022 , o seu
respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n° 041/2022.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Boni, Prefeito Municipal do Município
de Planalto, e pelo (a) Sr.(a) , qualificado preambularmente, representando a
Detentora da Ata,

Planalto - PR, de de 2022.
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Representante Legal
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede á Praça Sáo 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

'  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 SRP N° 041/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é contratação de empresa para aquisição de mudas de árvores
para paisagismo, ferramentas e acessórios de jardinagens para revitalização de áreas
verdes, praças, escolas, espaços e prédios públicos, a fim de atender as necessidades
do Município de Planalto -PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

Objeto Quant Unid.í Preço
unitário

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços contratados na
Clausula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"
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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 CONTF?ATADA
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em
até 30 (trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a
descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
solicitante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma;
a) Descrição dos objetos comprados, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
o) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações
na legislação pertinente.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, á vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos na cláusula 17.1 do Edital.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.

Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTFRATADA 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 CONTfRATADA:
a) A prestação do serviço deverá ser realizada, somente após a solicitação formal
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do Departamento de Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá
ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

b) O requerimento deverá conter as seguintes informações:
Identificação da Secretaria Municipal solicitante:
Discriminação dos itens a serem adquiridos;
Local onde será realizada a prestação do Serviço;
Prazo para entrega dos pedidos;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

c) CONDIÇÕES DE ENTREGA: os produtos deverão ser entregues de maneira
fracionada de acordo com as necessidades do Município de Planalto, mediante
apresentação de Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, em
até 05 (cinco) dias após o recebimento do mesmo.

d) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

e) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal;

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8 078
de 1990);

g) Substrtuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

h) A Contratada deve dar garantia dos objetos.
i) A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão

verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.
j) Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes

ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

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

I) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

m) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenclários, bem como imposto
e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de
mão de obra, transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e
equipamentos correrão pôr conta da Detentora, assim como as despesas
referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros,
correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas
do presente contrato.

n) Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não
se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e
imediata rescisão do contrato.

o) O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei
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8.666/93. As condições estabelecidas no editai e seus anexos vinculam as
partes, e nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da
Lei 8.666/93. há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62
da mesma Lei já mencionada.

p) Alterações de qualquer natureza na entrega das mercadorias devem ser
autorizadas por escrito pelo Município de Planalto, mediante solicitação do
fornecedor. Alterações promovidas pela indústria relativas à gramatura das
mercadorias: devem ser proporcionalmente ressarcidas pelo fornecedor,

q) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus anexos,
r) Proceder á substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado,

sem ônus para o Município;
s) Para a substituição da mercadoria o fornecedor terá o prazo de no máximo 05

(cinco) dias. A empresa será comunicada via e-mail e/ou telefone,
t) Se a empresa vencedora deixar de entregar o(s) produto(s) por qualquer motivo

ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas, serão aplicadas
as penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei 8.666/93. garantida a
defesa prévia em processo próprio do interessado, independente de outras
previstas em lei.

u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
1o do art. 57 da Lei no 8.666/93.

V) Prestar o serviço por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas
condições.

w) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
x) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
y) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição,
z) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencláhos, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.
aa)Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao

Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência
da execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à
Administração, em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos,
indiretos ou lucros cessantes decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

00190
00430

Funcional programática
02.103.04.122.0402.2007

03.107.04.124.0402.2015

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000
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00500

00680

00720

00940

01270

01310

01440

01630

02040

02520

02720

02830

02930

05.115.

05.116.

06.119.

07.121.

07.121.

07.121.

08.124.

09.126.

10.142.

11.133.

12.134.

13.136.

14.138.

.

.

15.512

.15.452

.26.782

.12.361

12.361

,12.361

27.812,

10.301,

08.243.

20.606.

22.661.

18.541.

13.392.

.1501.1051

■ 1501.2053

■2601.2067

.1201.2036

.1201.2045

.1201.2046

.2701.2069

.1001.2027

.0801.2023

■2001.2057

.2201.2062

.0801.2055

.1301.2047

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30

3.3.90.30,

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

3.3.90.30.

.00.00.00000

■00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

.OO.OO.OQOOO"

.00.00.00000

,00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

00.00.00000

oo.oo.ooooo"
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;

0169.
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c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência:
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em
conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a
Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a
seguir;
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-
se os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou. ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e  impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato
será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do mesmo.
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Parágrafo Segundo - O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá
ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse da administração, nos
termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando
o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas,
etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/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
acompanhara fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;

X  l'
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k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;
I) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTFRATANTE, 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 subcontrataçào 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 Gerai dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos á 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

,0(^t
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TESTEMUNHAS:
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL SRP" N" 041/2022

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com
base na Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal de n" 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei
n° 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 147/2014, em sua sede
silo a Praça São Francisco de Assis, n" 1583, fará realizar Licitação na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP sob n° 041/2022,
conforme descrito abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa
para a aquisição de equipamentos, acessórios de jardinagem e mudas
de árvores para paisagismo e revitalização de áreas verdes, praças,
escolas, espaços e prédios públicos.
VALOR TOTAL: RS 109.525,65 (Cento e nove mil quinhentos e
vinte e cinco reais com sessenta e cinco centavos).
NOVA DATA DA ABERTURA: 02 de Junho de 2022 - às 09:00
(nove) horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário
de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr,gov.br.

LUIZ CARLOS BONl

Prefeito Municipal
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