município de planalto
CNPJ:76.450.526/000M5

MUNICÍPIO DE

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

PLANALTO

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-Pr, 25 de julho de 2022.

DE:Angela Regina Garcia Caneppa - Secretaria de Saúde
Lizandra Cristina Boni - Secretaria de Assistência Social

Marli Salete Dieckel de Lima - Secretaria de Educação
Marcelo Felipe Schmitt- Secretaria Municipal de Administração

□ doNViTE E PREGÃO qTP
"LíCITAÇAQN,^—N.®:
/ikiââ

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

solk:itaç.Ao

PR0CE95C(8):^^ /

Senhor Prefeito,

Pelo

presente

I

solicitamos

a

Vossa

Excelência

a

competente autorização objetivando a Aquisição de recarga de gás liqüefeito de
petróleo destinado ás necessidades de consumo das unidades administrativas deste
í item

Objeta

Quant

Unid

Valor

Valor total

Unit
01

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume líquido 31,5 litros,

400

UN

110,00

100

UN

418,00

R$44.000,00

peso liquido 13 kg.
02

Gás

liqüefeito

de

petróleo,

uso

doméstico e industrial, volume liquido
108,0 litros, peso 45 kg
TOTAL

R$41.800,00

R$85.800,00

O custo total estimado da solicitação acima, importa no

valor aproximado de R$85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais).

~r

Angela Regi na oarclaT^aneppa
Secretária

unicipal déSaúde

Lizandra Cristina Boni

Secretária Municipal de Assistência Social

^
rcèlo Feli^jé Schmitt
Secrètário Municipal de Administração

'TiljCLajL:
Jh Jlsmia
Marli Salete Dieckel de Lima
Secretária Municipal de Educação

,

t
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-15

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

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

MUNICÍPiO DE

PLANALTO
«UM••

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria

Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração .
2.

OBJETO

2.1. Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades

de consumo das unidades administrativas deste município de Planalto-PR, para
aquisição parcelada, conforme necessidades das secretarias durante a vigência do
contrato, observadas as características e demais condições definidas no edital e
seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Marli Salete Dieckel de Lima, Angela Regina Garcia Caneppa, Lizandra Cristina
Boni e Marcelo Felipe Schmitt.

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

4.1. A aquisição visa atender ás necessidades da copa/cozinha das Secretarias de

Municipais no que se refere à preparação de chá/café e demais alimentos quentes,
destinados ao público em geral.

4.2.0 objeto será destinado principalmente para as escolas municipais e CMEIs

onde faz-se necessário para propiciar condições para o preparo de refeições
servidas diariamente aos alunos.

4.3. Na Secretaria de Assistência Social é necessário devido a realização de
projetos/cursos que são disponibilizados a população visando a profissionalização e
que envolvem a cozinha e preparação de alimentos, além dos demais eventos que
são realizados pela Secretaria.

4.4. O valor dos objetos foi definido pelo MENOR preço obtido entre orçamentos
solicitados as empresas distintas, os quais seguem anexo ao processo, bem como
pesquisas em Banco de Preços e Contratos de outros entes públicos.
4.5. Responsável pela cotação de preços: Diego Vinícius Ruckhaber.
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
Item

Objeto

01

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume liquido 31,5
litros, peso liquido 13 kg.

Quirfí

"fhid

Valor'

Valor íótal (

Unit.
400

UN

110,00

R$44.000.00

0002

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Gás liqüefeito de petróleo, uso
100
UN
418,00
doméstico e industrial, volume
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

02

R$41.800,00

liquido 108,0 litros, peso 45 kg
TOTAL

R$85.800,00

O custo total estimado importa no valor aproximado de

R$85.800,00 (oitenta e cinco mil e oitocentos reais)

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Devido a falta de um local adequado para o armazenamento em estoque
de gás, a empresa contratada deverá fornecer o produto na Secretaria solicitante

deste Município de Planalto, no prazo de até 60 (sessenta) minutos após o
recebimento do Pedido de Entrega.

6.1.1, A entrega deverá ser efetuada dentro do prazo estabelecido, por ser
essencial ao desenvolvimento dos trabalhos nas escolas e CMEIS.

6.2. O produto deve ser de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e
outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando
rigorosamente as características especificadas, devendo ser apresentados em
embalagens específicas, adequadas para proteger seu conteúdo contra danos
durante o transporte até o local de entrega.

6.3. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação
e responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.

6.4. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade
do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de
eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo
da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei
12.846/2013.

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

6.6. Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e
juntamente com o contrato definido pelo setor de compras/licitações, que deverá
passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pelo Secretário de Administração desta municipalidade, senhor Marcelo Felipe
Schmitt.

.0^

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br

■■'uníit?

PLANALTO

São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANA

Planalto - PR, 25 de julho de 2022.

Angela Regina Garcias^neppa
Secretária wlunicipal d^Saúde

60w '
Secretária^unicípal de Assistência Social
Lizandra Cristina Boni

_ f

Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

'IDjXik
.üU Joí/nw.
Marli Salete Dieckel de Lima
Secretária Municipal de Educação

lo\l c. 3
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto
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MUNiaPIO DE PLANALTO
%

CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PLANALTO
'mí

mm 'í^weeS^

•'

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
TABELA COMPARATIVA DE VALORES

OBJETO: Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das unidades administrativas
deste município de Planalto-PR.

Fonte

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume liquido 31,5 litros,
peso liquido 13 kq.

Município de Planalto Contrato 09/2020

Município de Capitão Leônidas Marques

105.24

doméstico e industrial, volume
liquido 108,0 litros, peso 45 kq.
393 36

Município de Manfrinópolis
Município de Turvo
Município de Cascavel
Banco de Preços

133,00
139,00

465 00

134,52

436 91

110,00
110,00

418 00

JB Distribuidora de Gás LTDA

ISPONSAVEL PELA COTAÇÃO

cn

petróleo, uso

118,66
118,30

João Kaue Kaibers

CD
O

Gás liqüefeito de

474 20

420,00

município de planalto

r(-\

CNPJ; 76.460.525/0001-16

MUNICÍPIO DE

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

PLANALTO

85750-000 PLANALTO - PARANA

■•'um''''
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mfêtf '

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades
de consumo das unidades administrativas deste município de Planalto-PR.

i/fíui /<wW)

EMPRESA:

TELEFONE:

CNPJ:

^9/.

ENDEREÇO: hti tiâ

//n

90q.AnJÍ(}

CIDADE:

ESTADO:

Quant

Valor

Unid

Item

Objeto

01

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume liquido 31,5
litros, peso liquido 13 kg.

400

UN

02

Gás liqüefeito de petróleo, uso

100

UN

.

doméstico

e

industrial,

Valor total " .

Unit.

kld^,úD

volume

liquido 108,0 litros, peso 45 kg
TOTAL

VALOR TOTAL: R$

5^800t00

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:
Data Jü.Me

IJJ

LlÁlM..... de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATU

« iCflueKàtjers

ARIMBO

Planalto/PR 12.07,2022

OOüS

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO
"3^4

M «A '>YnnT>

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

'

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO. Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades
de consumo das unidades administrativas deste município de Pianalto-PR.

EMPRESA:

^

TELEFONE: m) 9
_
^7

CNPJ:

h 1)^

^'3' O ^t
JB Distribuidora

R2o 3q2 OOO.Í

ENDEREÇO:

T

^

^

CAí^lA^

deGásLtda

Z

Si,L

CIDADE:
■ Item
01

02

CNPJ 30.820309/0001-99

ESTADO: PA IR A/V/1
Objeto

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume liquido 31,5
litros, peso liquido 13 kg.
Gás liqüefeito de petróleo, uso

Quant

Unid

400

UN

Valor
Unlt.

Valor total

^ \.o
^ .00O

100

UN

doméstico e Industrial, volume

q 2.0.C0

q 2.. Ooo

liquido 108,0 litros, peso 45 kg
TOTAL

VALOR TOTAL: R$

fié), OOO

gfe- POO

Prazo de Entrega:
Validade da Proposta:

Data:.i.^..de

de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

JB Distribuidora
ASSINATURA COM CARIMBO

de Gás Ltda
CNPJ 30.820309/Õ001-99

W',

i-rai

Planalto/PR 12.07.2022

Vsiir

0007

-OOVOldU^O-

Relatório de Çptaçãq: cotação rápida 178
Pesquisa realizada entre 12/07/2022 16:45:38 e 12IQll2Çi22 16:54:53
Rèlatóóo Qçradú i'io diíi 12/07/2U7.? 170738 flf 'i2.'.4'3.128.118)

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

.Método Matemático Aplicado: K^éia Àrítr^íicà dos preços bbtidõ^-Pr^^calculado com base na média arítrnética de todos os preços
• selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Confa!r]eimruçàoNormfpyaN'65deOZàeJulhode202tnoAnigo3'','Apes(iuisodepmçosseràmateeiabzBdaem(kcumentoqt^coníerá:INCV-Mêtoá>matermucaaplicadopafSã
^ "ídefiniçêodo valor estioiMio'

- item 1: auxílio gás

PREÇOS/

QUANTIDADE

PROPOSTAS

PREÇO

PERCENTUAL

ESTIMADO

PREÇO
ESTIMADO
CALCULADO

RS 134,52(un)
Preço Compras

Órgão Público

R$134.52

RS 53.808.00

Identificação

Governamentais

Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

N^Pregãoill 12022

27/06/2022

R$149,63

27/06/2022

RS U9,97

22/06/2022

R$164.77

14/05/2022

RS 137,55

06/06/2022

R$133,26

24/05/2022

RS 119,24

24/05/2022

R$129,95

18/05/2022

RS 123.49

13/06/2022

RS 116,69

12/05/2022

RS 115.42

02/05/2022

RS 139,75

UASG:987493

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

N°Pregão:l 112022
UASG:987493

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO|Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Nopregão:162022

UTFPR - Campus Ponta Grossa

UASG:153178

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

NoPregão:482022
UASG:987809

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

N°Pregão:552022
UASG:987779

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ|PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS

N°Pregão:712022

VIZINHOS

UASG.987541

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL 00 OESTE

N°Pregão:452D22
UASG:987851

GAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA

N°Pregão:42022
UASG:928898

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

N''Pregão:282022
UASG:987459

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR

N°Pregão:192022
UASG:980842

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

N'>Pregão:542022
UASG:450996

Valor Unitário

RS 134,52

Mediana dos Preços Obtidos: RS 133,26

Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP; 187.49.128.118)

Código Validação; ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%2fn4gmt9U2v7%2bCeW9ndPYgeeejcisa%3d
http;/Avww.bancodeprecos.coin.br/Cer1iflcadoAutenticidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%252fn4gmt9U2v7%252bCeW9ndPYgeeeicisg%253d

Item 2: gás liqüefeito 45 kg

PREÇOS/

QUANTIDADE

PROPOSTAS

PREÇO

PERCENTUAL

ESTIMADO

PREÇO
ESTIMADO
CALCUUDO

R$ 436,91 (un)
Preço Compras

Órgão Público

RS 436,91

RS 43.691,00

Identificação

Governamentais

Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

N°Pregão:1112022

27/06/2022

RS 472,17

27/06/2022

R$ 472,83

22/06/2022

R$528,53

24/05/2022

RS 416,00

24/05/2022

R$ 379,95

24/05/2022

RS 429,95

13/05/2022

RS 415,25

12/05/2022

RS 454,56

09/05/2022

RS 467,67

16/02/2022

RS 411,00

09/02/2022

RS 410,00

02/02/2022

RS 384,98

UASG:987493

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

NoPregão:! 112022
UASG:987493

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO|Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Ponta Grossa

Nopregão:162022
UASG:1S3178

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ|PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS

Nopregão:712022
UASG:987541

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

N''Pregão;452022
ÜASG:987B51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

NoPregão:452022
UASG:987851

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

N®Pregão:282022
UASG:987459

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR

Nopregão:192022
UASG:980842

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

Nopregão:242022
UASG:987905

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR

Nopregão:92022
UASG:987753

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

N®Pregão:232022
ÜASG:987885

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ I Prefeitura do Município de Araucária

NoPregão.72022
UASG:925532

Valor Unitário

RS 436,91

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 422,98

Valor Global;

R$ 97.499,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade

Descrição

400 Unidades

cilindro 13 kg com gás liqüefeito de petróleo (glp) ou gás de cozinha, composição básica propano e butano. altamente tóxico e 1

Observação

nflamável,tipo a granel residencial, acondicionado em botijão. suas condições deverão estar de acordo com a portaria n° 47,de
24/03/99 da anp e nbr-14024 da abnt.

Preço(Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
IncJArt S"da IN 65de 07de Mho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data: 27/06/2022 09:00

I Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38(IP: 187.49,128.118)

y Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0aDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6V%2fn4gmt9U2v7%2bCeW9ndPYQeeeicisg%3d

i http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

I loken=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%252fn4gmt9U2v7%252bCeW9ndPYgeeejclsg%253d

Ü009

Objeto; Formação de registro de preços,com vigência de 12(doze) meses, para futura e
eventual aquisição de gás liqüefeito de petróleo - GLP a granel, recarga de
bottjão de 13 quilos (P13)e 45 quilos (P45), botijão 13 quilos(P13)e cilindro de
45 quilos (P45), para diversos órgãos da Administração Pública.

Descrição: Gás refino de petróleo - Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1112022 /ÜASG:987493
Lote/Item: /4

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Adjudicação: 08/07/2022 10:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov,,
Quantidade: 499

Unidade: Quilograma

Razão Social do Fornecedor

10.748.731/0001-73

EICHELT & EICHELT LTDA

29.733,646/0001-60

KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA

Valor da Proposta Inicial

RS 149,90

* VENCEDOR*

07.707,686/0001-02

LIQUí GÜAIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RS 150,00

Preço(Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lAn. 5'da IN65de07de Julho de 2021

órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12(doze) meses, para futura e
eventual aquisição de gás liqüefeito de petróleo - GLP a granel, recarga de

botijão de 13 quilos(PI 3)e 45 quilos (P45). botijão 13 quilos(P13)e cilindro de
45 quilos (P45), para diversos órgãos da Administração Pública,

Descrição: Gás refino de petróleo - Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp. Uso: Doméstico.

Data: 27/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: Nopregão:l 112022 / UASG:987493
Lote/Item: /2

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Adjudicação: 08/07/2022 09:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1.500

Unidade: Quilograma

Razão Social do Fornecedor

29,733.646/0001-60

KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA

61,602,199/0232-44

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Valor da Proposta Inicial
RS 149.90
RS 150.00

* VENCEDOR*

07.707.686/0001-02

UQUl GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RS 150.00

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

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Data: 22/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

UTFPR - Campus Ponta Grossa
SRP: SIM

Objeto: Aquisição de gases e cilindros de GLP..

Descrição: Gás refino de petróleo - Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,

Identificação: Nopregão:l 62022 / UASG:153178
Lote/Item: fl

CatMat: 461552 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov,
br

Quantidade: 6

Unidade: Quilograma

Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP; 167.49.128.118)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfrnulpGyJWaOX0an6Y%2fn4gmt9U2v7%2bCeW9ndPYgeeeicisg%3d
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onin

Razão Social do Fornecedor

10.748.731/0001-73

Valor da Proposta Inicial

EICHELT& EICHELT LTDA

♦VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. S" da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto; Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para recarga
de gás GLP, destinados as necessidades das secretarias solicitantes..

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
- Glp. Uso: Doméstico

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Data: 14/06/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

identificação: N°Pregão:482022 / UASG:987809
Lote/Item: /I

Adjudicação: 20/06/2022 16:26
Homologação: 22/06/2022 13:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
•br
Quantidade: 43
Unidade: Litro

Razao Social do Fornecedor

34.668,942/0001-64

ADEMIR ANTUNES

36.464,044/0001-10

AMANDA STELLA GAS

Valor da Proposta Inicial
RS 137,00
RS 138,10

♦VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc lArt. 5'>dalN65de07deJulhode2027

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU
Objeto: Aquisição parcelada de GLP (gás liqüefeito de petróleo)! 3 E 45 para atender as

necessidades das Secretarias de Educação e Administração..

Data
Modalidade

gpp

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo identificação
-Glp, Uso: Doméstico

06/06/2022 09:00

Pregão Eletrônico

Nopregão 552022 / UASG:987779

Lote/Item:

www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 350

Unidade: Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

14.313.427/0001-54

SUPERMERCADO CICONATO LTDA

Valor da Proposta Inicial
RS 133,26

♦VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 6: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R$ 119,24

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

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Data: 24/05/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: N^Pregão 712022 / UASG;987541
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/05/2022 15:34

I Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP; 187.49.128.118)

I token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%252fn4gmt9U2v7%252bCeW9ndPYgeeejcisg%253d
0011

Objeto; Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de gás engarrafado

de uso doméstico(gás de cozinha) e botijões para uso nas diversas Secretarias Homologação: 15/06/2022 14:25
da Administração Municipal. Com item(ns) Exclusivo(s) para a participação de

'^■':<"^P'==3P"P'"=™"tais.gov

Microempresa e Empresa de Pequenp Porte, item(ns)com Cota Reservada para
participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item(ns) aberto(s)
para Ampla Concorrência..

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Uso: Doméstico, Tipo: Gás
Liqüefeito De Petróleo-Glp

Quantidade: 500

Unidade: Quilograma
UF: PR

CatMat: 461652 • GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Razão Social do Fornecedor

84.949.882/0001-26

ALTAMIR ALBERTON & CIA LTDA

19.959.277/0001 -74

LAVA-CAR SLV EIRELI

Valor da Proposta Inicial
RS 115,00
RS 123,48

'VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 7: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. S" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento sobe demanda de gás
liqüefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) para aquisição de botijão e cargas
de gás, para todas as secretarias municipais, com recursos próprios, estaduais e
federais, para um período de 12 meses.

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
• Glp. Uso: Doméstico

Data: 24/05/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: N°Pregão:452022 / UASG:987851
Lote/Item: /3

Ata

Link Ala

Adjudicação: 27/06/2022 11:15

Homologação: 27/06/2022 15:35
Fonte: www.compras90vernamentais,gov
•br

Quantidade: 1.000

Unidade: Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

00.135.489/0001 -09

SCALCO & CIA LTDA

R$129.90

06.033.503/0001-40

ELCIO MAFiüLETTI

RS 130.00

Valor da Proposta Inicial

♦VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 8: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc./Art 5'da IN 65 de O? de Juiho de 2021

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
Objeto: Futura aquisição de materiais de copa e cozinha bem como de limpeza para o

Data: 18/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Legislativo Municipal..

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Uso: Doméstico , Tipo: Gás
Liqüefeito De Petróleo - Glp

Identificação: Nopregão:42022 / UASG:928898
Lote/Item: /9

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/05/2022 16:58
Homologação: 20/05/2022 17:14
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
•br

Quantidade: 4

Unidade: Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

06.158.881/0001-50

ESTEILÁN REGINA MARTINELLO EIRELI

Valor da Proposta Inicial
R$123,49

♦VENCEDOR*

Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP: 187.49.128.118)
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Preço(Compras Governamentais) 9: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
me. lAir. 5"da IN65de07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Objeto: Aquisição de cargas de gás liqüefeito de petróleo - gíp e cascos p-13 e p-45, para
atender as necessidades das secretarias municipais, conforme especificações

Data: 13/05/2022 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP; NÃO

constantes no edital e seus anexos..

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
■ Glp. Uso: Doméstico

Identificação: Nopregão:282022 / UASG:987459
Lote/Item: /I
Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/05/2022 14:36

Fonte: www.comprasgovernamenlais.gov.
br

Quantidade: 515

Unidade: Quílograma

Razão Social do Fornecedor

13.668.960/0001-76

Valor da Proposta Inicial

M.SOETHE ESSER DISTRIBUIDORA DE GAS

RS 116,50

•VENCEDOR*

08.039.289/0001-64

VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA

R$ 116,87

Preço(Compras Governamentais) 10: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5° da IN65de 07de Juiho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR

Objeto: Formação de registro de preços para aquisição de recargas de água e gás(GLP),
e vasilhames vazios(cascos) de água e gás(GLP),de acordo com as condições

Data: 12/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

estabelecidas neste edital..

Descrição: Gás refino de petróleo - Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico,

Identificação: N°Pregão:192022 / UASG:980842
Lote/Item: /5

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/05/2022 11:19
Homologação: 27/06/2022 10:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
Quantidade: 500

Unidade: Litro

Razão Social do Fornecedor

06.085.308/0001-63

Valor da Proposta Inicial

VEIGA & MACHADO LTDA

RS 115,42

•VENCEDOR*

08.039.289/0001 -64

VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA

R$115.42

Preço(Compras Governamentais) 11: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. S'da IN 65de 07de Julho de 2021

órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Objeto: Implantação de registro de preços para futuro e eventual Fornecimento de Carga
de Gás e Aquisição de Cilindro de Gás(GLP), Mangueiras, Reguladores e

Chicotes, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal..
Descrição: Auxílio gás - Cilindro 13 kg com Gás liqüefeito de petróleo(GLP)ou gás de
cozinha. Composição básica propano e butano, altamente tóxico e inflamável.

Data: 02/05/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: Nopregão:542022 / UASG:450996
Lote/Item: /2

tipo a granel residencial, acondicionado em botijão, Suas condições deverão
estar de acordo com a portaria r\° 47, de 24/03/99 da ANP e NBR-14G24 da
ABNT.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP; 187.49.128.118)
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CatSer: 21865 - AUXILIO.GAS

Quantidade; 471
Unidade: UNIDADE

Razão Social do Fornecedor

85.474.252/0001-05

Valor da Proposta inicial

ITACIR ALBERTON & CIA LTDA

RS 139,75

♦VENCEDOR*

Quantidade

Descrição

100 Unidades

gás liqüefeito 45 kg

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc./ArT. 5'da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e
eventual aquisição de gás liqüefeito de petróleo - GLP a granel, recarga de

botijão de 13 quilos (PIS) e 45 quilos (P45), botijão 13 quilos (PI 3) e cilindro de
45 quilos (P45), para diversos órgãos da Administração Pública.

Descrição: Gás refino de petróleo - Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp.
CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Data: 27/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: N°Pregâo:n 12022 / UASG:987493
Lote/Item: /3
Ata: l-lnk Ata

Adjudicação; 08/07/2022 10:00
Fonte: www.comprasgovernamentals.gov.
br

Quantidade: 2.533

Unidade: Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

61.602.199/0232-44

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

R$470,00

29.733.646/0001-60

KARINV CASTAGNOLI RUVZ DUTRA

RS 473,00

07.707.686/0001-02

LIQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA

R$473,50

Valor da Proposta Inicial

♦VENCEDOR*

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 CASCAVEL
Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e
eventual aquisição de gás liqüefeito de petróleo - GLP a granel, recarga de
botijão de 13 quilos (P13) e 45 quilos (P45), botijão 13 quilos (PI 3) e cilindro de
45 quilos (P45), para diversos órgãos da Administração Pública.

Descrição: Gás refino de petróleo - Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,

Data: 27/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:1112022 / UASG:987493
Lote/Item; /5

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Adjudicação: 08/07/2022 10:00

Fonte: wiww.comprasgovernamentals.gov.
Quantidade
Unidade

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

10.748.731/0001-73

EICHELT& EICHELT LTDA

Quilograma

Valor da Proposta Inicial
R$ 472.00
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29.733.646/0001-50

Razão Social do Fornecedor

KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA

Valor da Proposta Inicial
RS 473,00

•VENCEDOR*

07.707.686/0001-02

LIQUI GUAÍRA COMERCIO DE GAS LTDA

RS 473,50

Preço(Compras Governamentais)3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc IAn. S"da IN65 de 07de Julho de 202^

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Data: 22/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

ÜTFPR - Campus Ponta Grossa
SRP: SIM

Objeto: Aquisição de gases e cilindros de GLP.,

Descrição; Gás refino de petróleo - Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,

Identificação; N°Pregão.162022 / UASG:153178
Lote/Item: /6

CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO
Ata: Link Ata

Fonte; wvvw.comprasgovernamentais.gov.
br
Quantidade: 3

Unidade: Quilograma

EICHELT& EICHELT LTDA

10.748.731/0001-73

Razão Social do Fornecedor

CNPJ

Valor da Proposta Inicial
RS 528,53

•VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5"da IN 65de07de Julho de 202!

Órgão; GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de gás engarrafado
de uso doméstico (gás de cozinha) e botijões para uso nas diversas Secretarias

da Administração Municipal. Com item(ns) Exclusivo(s) para a participação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, item(ns) com Cota Reservada para
participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item(ns) aberto(s)
para Ampla Concorrência..

Descrição; Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Uso; Doméstico,Tipo; Gás
Liqüefeito De Petróleo - Glp
CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Data; 24/05/2022 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:712022 / UASG:987541
Lote/Item: /2
Ata; Link Ata

Adjudicação: 25/05/2022 15:34
Homologação; 15/06/2022 14:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br
Quantidade
Unidade

ALTAMIR ALBERTQN & CIA LTDA

84.949.882/0001-26

Razão Social do Fornecedor

CNPJ

Quilograma

Valor da Proposta Inicial
RS 416,00

•VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 5: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
inc lAn. 5"da IN65de 07de Julho de 202!

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento sobe demanda de gás
liqüefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) para aquisição de botijão e cargas

Data: 24/05/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

de gás, para todas as secretarias municipais, com recursos próprios, estaduais e
federais, para um período de 12 meses.

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo

Identificação: N°Pregão:452022 / UASG:'
Lote/Item; /4

- Glp, Uso: Doméstico
Adjudicação: 27/06/2022 11:15
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Homologação; 27/06/2022 15:35

Fonte; www.comprasgovernamentais.gov
•br
Quantidade; 30

Unidade; Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

00.135,489/0001-09

SCALCO & CIA LTOA

06.033,503/0001-40

ELCIO MAFIOLETTI

Valor da Proposta Inicial

RS 380,00

•VENCEDOR*

Preço(Compras Governamentais) 6; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5°da IN 65de 07de Julho de 2021

órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DD OESTE

Objeto; Contratação de empresa especializada em fornecimento sobe demanda de gás
liqüefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) para aquisição de botijão e cargas
de gás, para todas as secretarias municipais, com recursos próprios, estaduais e
federais, para um período de 12 meses.

Descrição; Gás refino de petróleo ■ Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo

Data; 24/05/2022 08:00

Modalidade; Pregão Eletrônico
SRP; NÃO

Identificação; Nopregão:452022 / UASG;987851
Lote/Item; /I

- Glp, Uso; Doméstico

Adjudicação: 27/06/2022 11 15
Homologação; 27/06/2022 15:34

Fonte; www,comprasgovernamentais,gov
,br

Quantidade: 500

Unidade; Quilograma

Razão Social do Fornecedor

00,135.489/0001-09

SCALCO & CIA LTDA

06,033,503/0001-40

ELCIO MAFIOLETTI

Valor da Proposta Inicial
RS 429,90
R$430.00

•VENCEDOR*

Preço(Compras Governamentais) 7; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5° da IN 65de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Objeto; Aquisição de cargas de gás liqüefeito de petróleo - glp e cascos p-13 e p-45, para
atender as necessidades das secretarias municipais,conforme especificações

Data; 13/05/2022 13:30

Modalidade; Pregão Eletrônico

constantes no edital e seus anexos,.

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
- Glp , Uso: Doméstico

Identificação: N°Pregão:282022 / UASG:987459
Lote/Item; /3

Adjudicação; 18/05/2022 14:36
www,comprasgovernamentais.gov,
br

Quantidade
Unidade

CNPU

Razão Social do Fornecedor

13,668,960/0001-76

M.SOETHE ESSER DISTRIBUIDORA DE GAS

Quilograma

Valor da Proposta Inicial
RS 415,00

♦VENCEDOR*

08,039,289/0001-64

VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA

RS 415,50

I Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP: 187.49.128 118)

^ íoken-ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%252fn4gml9U2v7%252bCeW9ndPYgeeejcisg%253d

OOiG

Preço (Compras Governamentais) 8: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5'da IN 65de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PR

Objeto; Formação de registro de preços para aquisição de recargas de água e gás(GLP).
e vasilhames vazios(cascos) de água e gás(GLP), de acordo com as condições

SRP: SIM

estabelecidas neste edital.,

Descrição: Gás Refino De Petróleo ■ Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,
CatMat: 461652 ■ GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Data: 12/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
Identificação: N°Pregão:192022 / UASG:980842
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/05/2022 11.19

Homologação: 27/06/2022 10:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
,br

Quantidade: 150
Unidade: Mililitro
UF: PR

CNPJ

Razao Social do Fornecedor

06.085,308/0001-63

VEIGA S MACHADO LTDA

Valor da Proposta Inicial

* VENCEDOR*

08,039,289/0001-64

VILMA JUSTINO DE MATOS LISBOA DISTRIBUIDORA

RS 454,56

Preço(Compras Governamentais) 9: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5°da IN65de 07de JiÀho de 2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS

Objeto: Aquisição de cota vazia e carga de gás de cozinha GLP para distribuir nas
escolas municipais, creche CMEI e repartições públicas do município de

Data: 09/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Sertanópolis.

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
- Glp. Uso: Doméstico

Identificação: Nopregão:242022 / ÜASG:987905
Lote/Item: 12
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
Quantidade: 20

Unidade: Quilograma

CNPJ

Razao Social do Fornecedor

38.534,273/0001-99

CUVERO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

Valor da Proposta Inicial
RS 467,67

♦VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 10: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lAn. 5'da IN 65 de 07 de Juiho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS PR

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição e recarga de água mineral e
gás de cozinha pl3 e gas P45 e registro de preço para futura e eventual

aquisição de agua minera! garrafa, copo. galão 20 Its e botijão de gás GLP p45 e
pi 3 em atendimento as secretarias do município de Paula Freitas/PR,.

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
- Glp , Uso: Doméstico

CatMat: 461652 • GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Data: 16/02/2022 08:15

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: Nopregão:g2022 / UASG:987753
Lote/Item: 2/5
Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/02/2022 08:57
Homologação: 17/02/2022 10:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
br
Quantidade: 100

Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP; 187.49.128.118)

Código
Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%2fn4gmt9U2v7%2bCeW9ndPYgeeeícisa%3d
http://www.t)ancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=ycQMnTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0an6Y%252fn4gmt9U2v7%252bCeW9ndPYgeeeicisg'7o253d
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Unidade: Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

02.049.007/0001-23

WALMIR J. DE FREITAS & CIA LTDA

Valor da Proposta inicial

♦VENCEDOR*

Preço (Compras Governamentais) 11: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
ínc. lAfl- 5'da lN65de07deJulhode2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o Fornecimento de cargas de Gás Liqüefeito de
Petróleo - GLP 13 kg, Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP 45 kg e Botijão para
Carga de Gás GLP PIS.,

Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo
- Glp , Uso: Doméstico
CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Data: 09/02/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:232022 / UASG:987885
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 150

Unidade: Quilograma

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

27.579.535/0001-15

CONFIGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI

RS 410,00

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

RS 410,00

Valor da Proposta Inicial

♦VENCEDOR*
61.602.199/0232-44

Preço (Compras Governamentais) 12: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5" da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Araucária

02/02/2022 09:00

Modalidade

Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de cascos e recargas de gás em botijão P13 e P45..
Descrição: Gás refino de petróleo - Gás Refino De Petróleo Uso: Doméstico. Tipo: Gás
Liqüefeito De Petróleo - Glp
CatMat: 461652 - GÁS REFINO DE PETRÓLEO

Identificação NoPregão:72022 / UAS6:925532
Lote/Item
Ata

Adjudicação 18/03/2022 10:11
Homologação 18/03/2022 10:26
www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade
Unidade

Quilograma

CNPJ

Razao Social do Fornecedor

61.602.199/0232-44

COMPANHIA ULTRAGAZ S A

R$380,00

16.633.694/0001-34

LAJEANO COMERCIO DE GAS LTDA

RS 386.00

01.227.755/0001-96

NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RS 388.93

Valor da Proposta Inicial

♦VENCEDOR*

Relatório gerado no dia 12/07/2022 17:07:38 (IP: 187.49.128.118)

Código Validação; ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghV3mbNKgfmulpGyJ\WaOX0an6Y%2fn4gmt9U2v7%2bCeW9ndPYgeeejcisg%3d
http://www.bancod6precos.cam.br/CertiflcadoAutentiddade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpQyJWaOX0an6Y%252fn4gmt9U2v7%252bCeW9ndPYgeeejdsg%253d
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município de planalto
CNPf N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP:85.750-000
e-mail: planalto@rline.cotn.br
Fone:(046)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
PLANALTO
PARANÁ

OITAVO

TERMO

ADITIVO (REAJUSTE

DE

PREÇOS) AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2020, EDITAL PREGÃO
PRESENCIAL N° 060/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO E JOÃO KAUE KAIBERS LTDA.

Aos vinie e nove <Jias do mês de março do ano de dois mil e

vinte e dois o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito. Sr.

LUIZ CARLOS BONI e JOÃO KAUE KAIBERS LTDA, neste ato representada por seu
Administrador Sr. JOÃO KAUE KAIBERS, resolvem em comum acordo reajustar os
valores do contrato administrativo rf 009/2020. fumado entre as partes em data de 17 de
janeiro de 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada visando a aquisição de
gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das unidades administrativas
deste Município De Planalto-Pr.. nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA; Em virtude do aumento do preço do gás de cozinha GLP P.13,
após verificada apenas esse fornecedor pailicipante do Pregão que originou o presente termo
contratual, com base no An. 37 da Constituição Federal do Brasil e Art 65 da Lei 8.666/93.
fica alterada a cláusula primeira(do objeto), aumentando o valor unitário do objeto, passando
a partir desta data para o valor unitário do gás dc cozinha GLP P.13, item 01 do lote 01, de
R$100,44(cem reais e quarenta e quatro centavos) para R$105,24(cento e cinco reais e vinte
e quatro centavos) e GLP P.45 item 02 lote 01 de R$389.46 (trezentos e oitenta e nove reais e
quarenta e seis centavos) para R$393,35 (trezentos e noventa e três reais e trinta e cinco
centavos), totalizando o valor tola! da contratação na importância de R$ 60.355,65 (sessenta
mil trezentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Terceira (do valor), em virtude do
reajuste de preços unitários, constante na Cláusula Primeira (do objeto do contrato), passando
o valor total contratado na importância R$ 77.228,82 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e
oito reais e oitenta e dois centavos).
CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, tirma-se este
instrumento em duas vias de igual teor e forma.

OITAVO TERMO ADITIVO CONTRATO 009/2020

30 s''
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município de planalto
CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583- CEP:85.750-000
e-mail: planalto%rline.com.br
Fone:(046)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
PLANALTO
PARANÁ

1 ^ C■ ^Oih
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

>Toao kaue kaibers^^^
\Joâo Kaue Kaibers Ltda.
Testemunhas:

CARLA FATÍMA MOMBACH STURM
RG Tf 6.772.151-9/ PR

OITAVO TERMO ADITIVO CONTRATO 009/2020

EDER#5íQ ALTINO K.OBS
RG n" 7.392.781-7/ PR

Página 2
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.WÊtUr

município DE PLANALTO
CJVP/JV" 76.460.526/0001-16
Pwffl São Francisco de Assis, 1583 - CEP:85.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone:(046)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
PLANALTO
PARANÁ

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

009/2020, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2019, CELEBRADO
ENTRE O município DE PLANALTO E JOÃO KAUE KAIBERS.
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e

dois, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.

LUIZ CARLOS BONI e JOÃO KAUE KAIBERS, neste ato representado por seu
Administrador o Sr. JOÃO KAUE KAIBERS, resolvem em comum acordo aditar o

contrato administrativo n° 009/2020,firmado entre as partes em data de 17 de janeiro
de 2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada visando a aquisição de
gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das unidades

administrativas deste Município De Planalto-Pr, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre as partes, fica alterada
a Cláusula Nona (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 02(dois) meses,
finalizando em 16/09/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado,firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

JOÃO KAUE KAIBERS
João Kaue Kaibers
Testemunhas:

EDERSON ALTINO KOBS

CARLA FATIMA MOMBACH STURM

RG n° 7.392.781-7/PR

Nono Termo Aditivo Contrato Administrativo 009/2020.

RG n° 6.772.151-9 / PR

Página 1
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Pregão Eletrônico

987489.82022 .8252 .4352^^30;Z776

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

W

^

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

NO 00008/2022

'<^033

¥ fqyíPe de Apoio, designados
fevereiro
de 2022, reuniram-se
Pregoelro Oficiai
deste Órgão eàsrespectivos
pelo Instrumento
legal 001 deo 03/01/2022,
em atendimento
disposiçõesmembros
contidas
"n
o
® relativos
Decreto n"
de setembro
de 2019,
referente
ao Processo
n" n.
Ultí/2022,
para ®realizar os procedimentos
ao 10.024
Pregão de
no 20
00008/2022.
Modo
de disputa:
Aberto.
Objeto:

A presente lícitaçao tem como objeto a contratação de empresa (s), para o fornecimento de gás de cozInha-GLP,
acondlcionado em botijao de 13kg de acordo com as normas da ANP, botijio vazio, água mineral e galão vazio de
20lt p/ agua mineral, conforme especificados no Termo de Referência/Anexo I, para a manutenção e atendimento às

Secretarjas desta Administração Pública Municipal.. O Pregoelro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Água minerai natural

Descrição Complementar: Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás , Material Embalagem: Plástico , TIdo
Embalagem: Retomável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equ]parada
Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: Garrafão 20 L

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.999,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: BELMIRO LUNARDI, pdo melhor lance de R$ 1.992,0000 .
Item: 2

Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Máximo Aceitável: R$ 29.665,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação; Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Aceito para: BELMIRO LUNARDI, pelo melhor lance de R$ 29.625,0000.

@
Item: 3

Descrição: Botijão para gás

"

Descrição Complementar: Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo
De Segurança,

Tratarnento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 10.066,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: BELMIRO LUNARDI, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000.
liem: 4

Descrição: Água mineral natural

Descrição Complementar: Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Descartável,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000
Valor Máximo Aceitável; R$ 2.040,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Copo 200,00 ML
Situação; Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: BELMIRO LUNARDI, pelo melhor lance de R$ 2.040,0000 .
Item: 5

Descrição: Água mineral natural

Descrição Complementar: Tipo; Sem Gás, Material Embalagem: Plásüco, Tipo Embalagem: Descartável,
hUps://www.comprasnsLgov.br/seguro/indexgov.asp

LH

ieí02/^Ò^08:49
^ -
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Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/EquIparada
Unidade de fornecimento: Embalagem 5lO,OQJ4b-— -—.

ADtí|!iihniri»í^ Aceitável: R$ 8.400,0000

Situação: Aceito e Habilitado

fnteíSSi
n«
Intervalo mínimo entre lances: R$.
1,00

Aplicabilidade Margem de Preferência:/<^

Aceito para: BELMIRO LUNARDI, pelo melhor lance de R$ 8.400,0000.

^'/^\

/ QQQ074 ^

Item:6

Descrição: Água mineral natural
\% " i "
Descrição Complementar:Tipo; Sem Gás, Material Embalagem; Plástico, npo Embalagem: Retomá^Za^. /

,/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equíparada

A
t R$
«....=««
Valor Máximo^Aceitável;
600,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de
fornecimento:
Situação:
Aceito
e HabilitadoGarrafâo 20,00 L
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

^

J
."íi

Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: BELMIRO LUNARDI, pelo melhor lance de R$ 600,0000.
Histórico

Item:1 - Água mineral natural

Propostas Participaram deste Item as empresas ababco relacionadas, com suas respectivas propostas,
i. : :

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Jl CNM/CPF

valor Global

02.468.498/0001-47 BELMIRO
; c

Sim

Sim

120

R$ 16,6500 R$ 1.998,0000 15/02/2022

LUNARDI

08:20:38

Marca: Fontana Oro

Fabricante: Fòntana Oro
Modelo / Versão: 20[t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 20LTS. EMBALAGEM INTEGRA.
LIMPA E LACRADA

Porte da empresa: ME/EPP

Labces(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeino)
, > ,
Valor do Lance
CNP3/CPF
R$ 1.998,0000
02.468.498/0001-47
R$1.992,0000

Data/Hora Registro
16/02/2022 08:15:00:340
16/02/2022 08:33:31:087

02.468.498/0001-47

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Evento
Encerramento análise de

propostas

Abeitura

h

Data
16/02/2022

08:17:21

Observações
«

^

h j

->i'

com analise de propostas finalizada.

A

^4

^08^30*00^ Item aberto para lances.

O Encerramento
sem
prorrogação

^

Reinicio etapa aberta

16/02/2022
08:40:01

Encerramento etapa

àbéitá

^aguardando deosão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

^08^4Ck2l^

Encerramento

reinicio da etapa aberta realizado. Justificativa; Para possíveis lances..
item encerrado para lances.

16/02/2022

^

08:50*22

Aceite de oroDOSta

Abertura do prazo Convocação anexo

gj j

etapa aberta encerrada.

16/02/2022 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:
09:20:16 02.468.498/0001-47, pelo melhor lance de R$ 1.992,0000.
16/02/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:
09:20:25

02.468.498/0001-47.

Habilitação de fornecedor 16/02/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI - CNPJ/CPF:
■ í

09:22:46

Encerramento do prazo ppnvocação anexo

02.468.498/0001-47

*' i

16/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELMIRO LUNARDI,
09:33:43 CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47.

víí

lÚ

Não existem Intenções de recurso para o Item

Item: 2- Gás refino de petróleo

1

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
, ;:

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

https://vnmcòmprasneLgov.br/segura/indexgov:asp

ME/EPP

Declaração Quantidade Valor Unlt. Valor Global Data/Hora
2/9

ÕÕ23

ie/02/2022X)B:49
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Equiparada

ME/EPP

Sim

Sim

02.468.498/0001-47 BELMIRO

Registro
250

R$ 118,6000 R$ 29.65q,0e0tn^2/2022

LUNARDI
Marca: ULTRAGRAS

Fabricante: ULTRAGRAS

000075

Modelo/ Versão: 13KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÂS 13 KG
Porte da empresa: ME/EPP

%

Lances(Obs: lances com * na frente foram excluídos peto pregoeFro)
Valor do Lance

CNP3/CPF

R$ 29.650,0000

02.468.498/0001-47

16/02/2022 D8:15:Ò1n54Í

R$ 29.625,0000

02.468.498/0001-47

16/02/2022 08:34:15:737

Data/Hora

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Data

Evento

Encerramento análise de

propostas

^0É?l8^1?

propostas finalizada.

^OS^M^O?
P®*"® 'snces.
^08^^^02^
aguardando decisão sobre reinído ou encerramento da etapa aberta.
^08^40^3p
reinicio da etapa aberta realizado. Justificativa: Para possíveis lances..
^08^50*38^ Item encerrado para lances.
^08*50^38^ Item com etapa aberta encerrada.

Abertura
Encerramento sem

prorrogação

/"O

Observações

Reinicio etapa aberta
Encerramento

Enç^ramento etapa
ábèrb

16/02/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI,CNPJ/CPF:

Aceite de proposta

09:20:40

02.468.498/0001-47, pelo melhor lance de R$ 29.625,0000.

Abertura do prazo Convocação anexo

16/02/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMIRO LUiyiARDI, CNPJ/CPF:
09:20:52 02.468.498/0001-47.

Habilitação de fornecedor

16/02/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI - CNPJ/CPF:
09:22:46 02.468.498/0001-47

Encerramento do prazo -

16/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELMIRO LUNARDI,

Convocação anexo

09:34:08

CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47.

iu.:i :

■ 'r>\

Não existem Intenções de recurso para o Item
,1..

1"

Item: 3- Botijâo para gás
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
;; !
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP3/CPF

Fornecedor

02.468.498/0001-47 BELMIRO

QuonUdade Valor Unlt
Sim

Sim

40

Valor Global

R$ 251,5000 R$ 10.060,0000 15/02/2022
08:20:38

LUNARDI
Marca: Fontana Oro
Fabricante: Fontana Oro

Modelo / Versão: VASILHAME

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado; BOTUÃO DE GÁS VAZIO, 13KG (VASILHAME)
Porte da empresa: ME/EPP

34.246.709/0001-93 VERSSERV
' '
VENDASONUNE

Sim

Sim

40

R$ 300,0000 R$ 12.000,0000 16/02/2022
07:56:20

EIREU
Marca: ESMALTEC

Fabricante; ESMALTEC

Modelo / Versão: P13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOTDÃO DE GÁS VAZIO, 13KG (VASILHAME)
Porte da empresa: ME/EPP

'Ládces(Obs: lances com * na frente foram excluídos peto pregoelro)
r

Valor do Lance

CNP3/CPP

Data/Hora Registro

R$ 12.000,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:15:00:340

R$ 10.060,0000
R$10.000,0000
R$11.998,0000

02.468.498/0001-47
02.468.498/0001-47
34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:15:00:340

R$ 11.995,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:40:04:327

https://www.comprasnetgov.br/seguro/lnd8xgov.asp

16/02/2022 08:34:58:950

16/02/2022 08:38:25:553
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R$ 11 994,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:41:02:460

R$ 11 991,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:42:54:120

R$ 11 990,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:43:55:973

R$ 11 989,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:45:12:467

R$ 11 980,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:45:52:970

R$ 11 979,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:46:49:827

R$ 11 978,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:47:20:007

R$ 11 975,0000
R$ 11 974,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:47:43:060

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:48:17:460

R$ 11 972,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:48:43:267

R$ 11 971,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:49:11:847

R$ 11 970,0000

34,246.709/0001-93

16/02/2022 08:50:00:317

R$ 11 965,0000
R$ 11 964,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:50:53:587

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:51:16:353

R$ 11 962,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:52:23:840

R$ 11 960,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:52:53:867

R$ 11 950,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:53:44:427

R$ 11 940,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:55:04:823

R$ 11 920,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:55:25:573

R$ 11 910,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:55:51:087

R$ 11 905,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:56:03:970

R$ 11 904,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:56:50:993

R$ 11 902,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:57:49:310

R$ 11 901,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:58:09:333

R$ 11 900,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022 08:58:43:163

R$ 11 800,0000

34.246.709/0001-93

16/02/2022

a»

%

Nâo existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Xtem
Evento

16/02/2022

Encerramento análise de

propostas

08:18:34

Item com análise de propostas finalizada.

000076

"À^«. jj

^08°30*oP
aberto para lances.
^09^01^53^ Item encerrado para lances.

Abertura
Encerramento

16/02/2022

Encerramento etapa
aberta

Ô

Observações

Data

09:01:53

Item com etapa aberta encerrada.

16/02/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:
09:21:01 02.468.498/0001-47, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000.
16/02/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:

Aceite de proposta
Abertura do prazo Convocação anexo

09:21:08

02.468.498/0001-47.

Habilitação de fomecedor

16/02/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI - CNP3/CPF:
09:22:46 02.468.498/0001-47

Encerramento do prazo -

16/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fomecedor BELMIRO LUNARDI,

Convocação anexo

09:34:21

CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47.

NSo existem intenções de recurso para o Item

Item;4- Agua mineral natural
. rc':c':

Propostas Partíciparam deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
:or'.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas}
CNPJ/CPF

Fornecedor

02.468.498/0001-47 BELMIRO
-

ME/EPP

Declaração Quantidade

Equiparada ME/EPP
Sim

Sim

3.000

unit.

Valor Global Data/Hora

valor eiooai

R$ 0,6800 R$ 2.040,0000 15/02/2022

LUNARDI

08:20:38

Marca: Fontana Oro

Fabricante: Fontana Oro

Modelo / Versão: 200ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 200ML
Porte da empresa: ME/EPP

l^çes(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoelro)
https'J^ww;tfxompra8netgov.br/8eguro/ind8xgov.asp
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Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 2.040,0000

02.468.498/0001-47

16/02/2022 08:15^340'

4

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Observações

Data

Encerramento análise de

^08^18*41^ Item com análise de propostas finalizada.
^08^30*0?
aberto para lances.
^OS^^O-OS^ Item aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.
^08*40*51^
reinicio da etapa aberta realizado. Justificativa: Para possíveis lances..
^08°50*5?
encerrado para lances.

propostas
Abertura
Encerramento sem

pprrogação
Reinicio etapa aberta
Encerramento

Encerramento etapa

Item com etapa aberta encerrada.

atorta

16/02/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIRO LUNARD1, CNPJ/CPF:
09:21:19 02.468.498/0001-47, pelo melhor lance de R$ 2.040,0000.
16/02/2022 Convocado para envio de anexo o fomecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:

Aceite de proposta
Abertura do prazo Convocação anexo

09:21:27

02.468.498/0001-47.

16/02/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fomecedor: BELMIRO LUNARDI - CNPJ/CPF:

Habilitação de fornecedor

09:22:46

02.468.498/0001-47

16/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELMIRO LUNARDI,

Encerramento do prazo -

Cpr^yocação anexo

09:34:33

CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47.

Não existem Intenções de recurso para o item

VJ

Item:5 - Água mineral natural
Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas,
i /t; I <,

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP3/CPF

Fornecedor

02.468.498/0001-47 BELMIRO

Equiparada

ME/EPP

Sim

Sim

Unit
6.000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 1,4000 R$ 8.400,0000 15/02/2022
08:20:38

LUNARDI
Marca: Fontana Oro
Fabricante: Fontana Oro

Modelo / Versão: 510ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA MINERAL 510ML 8/ GÁS
Porte da empresa: ME/EPP

, Uí;V!

{Lanices(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

õ

Valor do Lance

CNP3/CPF

R$ 8.400,0000

02.468.498/0001-47

Data/Hora Registro
16/02/2022 08:15:00:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item
Eventos do Item
Evento

Data

Encerramento análise de

Item com análise de propostas finalizada.

prô|Jostas
Abertura

OoUUãwJ

Encerramento sem

prtíimgaçâo
Reinicio etapa aberta

08:40:04

08:41:27

Encerramento etapa
Aceite de proposta

Item aberto para lances.

Item aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

Item com relnldo da etapa aberta realizado. Justificativa: Para possíveis lances..
Item encerrado para lances.

Encerramento

aberta

Observações

0ol!>l8^o

Item com etapa aberta encerrada.

16/02/2022 Aceite individual da proposta. Fomecedor: BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF;
09:21:46

02.468.498/0001-47, pelo melhor lance de R$ 8.400,0000.

Abertura do prazo Convocação anexo

16/02/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:

Habilitação de fornecedor

16/02/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fomecedor: BELMIRO LUNARDI - CNPJ/CPF:

09:21:53
09:22:46

02.468.498/0001-47.
02.468.498/0001-47

http8://www.ocmprasnstgov.br/8eguro/indexgov.a8p
.!■

J

-mm
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Encerramento do prazo

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 6EfcMlROT.*UNARDl

09:34:50 CNP3/CPF: 02.468.498/0001-47.

Convocação anexo

'''iv

Nao existem intenções de recurso para o item

/

^^

,\ iMOÇIiJ' j>

Item:6- Água mineral natural
Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
{As propostas com • na frente foram desclassificadas)
desclassificadas^

CNP3/CPF

Fornecedor

02.468.498/0001-47 BELMIRO

//

Dedaraçâo Quantidade

Equiparada
Sim

ME/EPP
Sim

Valoíí^íJ^^^Êr;Hora
Global

20

Registro

R$ 30,0000 R$ 600,0000 15/02/2022

LUNARDI

08:20:38

Marca: Fontana Oro

Fabricante: Fontana Oro
Modelo / Versão: GALAO VAZIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GALÃO DE PLASHCO VAZIO DE 20 UTROS PARA AGUA
MINERAL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances {Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoelro)
Valor do Lance

CNP3/CPF

Data/Hora Registro

R$ 600,0000

02.468.498/0001-47

16/02/2022 08:15:00:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Encerramento análise de
propostas
Abertura

Encerramento sem

^08^19^oP
análise de propostas finalizada.
^08^^^03^ Item aberto para lances.
16/02/2022

08:40:04

prorrogação

aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

Reinicio etapa aberta

16/02/2022 T.

Encerramento

16/02/2022

08:41:39

08*51-40

Encerramento etapa

,f

reiníap da etapa aberta realizado. Justificativa: Para possíveis lances..

encerrado para lances.

^08-51^40^
08:51:40 Item com etapa aberta encerrada.

aberta

16/02/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:
09:22:03 02.468.498/0001-47, pelo melhor lance de R$ 600,0000.
16/02/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF-

Aceite de proposta
Abertura do prazo -

Convocação anexo

li

Observações

09:22:13

02-468.498/0001-47.

Habilitação
de fornecedor
'' ^

16/02/2022
Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELMIRO LUNARDI - CNPJ/CPF:
09:22:46 02.468.498/0001-47

Encerramento do prazo -

16/02/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELMIRO LUNARDI
09:35:01 CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47.

Convqcaçâo anexo

Não existem Intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Sistema

Data

Mensagem

16/02/2022

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início
dos lances. Até 6 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de

08:15:00

abertura para disputa será entre 08:30 e 11:45 e entre 13:30 e 17:30. Mantenhamse conectados.

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

Sistema

16/02/2022
08:30:00

iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema

16/02/2022

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

08:30:00
Sistema

16/02/2022

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

08:30:01
Sistema

16/02/2022

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

08:30:01
Sistema

16/02/2022

https://vnvw.comprasneLgov.br/seguro/ind8XQOV.a8p

O Item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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08:30:02

Sistema

16/02/2022

O Item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

08:30:03
Sistema

16/02/2022

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

08:30:03
Sistema

16/02/2022

O Item 1 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

08:40:01

pregoeiro.

Sistema

16/02/2022

O Item 2 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

08:40:02

pregoeiro.

Sistema

16/02/2022

O Item 4 está aguardando dedsão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

08:40:03

pregoeiro.

Sistema

16/02/2022

O item 6 está aguardando dedsão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

08:40:04

pregoeiro.

Sistema

16/02/2022

O item 5 está aguardando dedsão de relnido ou encerramento da etapa aberta pelo

08:40:04

pregoeiro.

Sistema

16/02/2022

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Para possíveis lances..

08:40:21

Solidtamos o envio de lances.

Sistema

16/02/2022

A etapa aberta do item 2 fòl reiniciada. Justificativa: Para possíveis lances..

08:40:37

Solidtamos o envio de lances.

Sistema

16/02/2022

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Para possíveis lances..

08:40:51

Solidtamos o envio de lances.

Sistema

16/02/2022

A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Para possíveis lances..

Sistema

16/02/2022

08:41:27

/"O

Sistema

Solidtamos o envio de lances.

è1fiilèf3laç|s.v

A etapa aberta do item 6 foi reinidada. Justificativa:

08:41:39

Solicitamos o envio de lances.

16/02/2022

O item 1 está encerrado.

08:50:22
Sistema

16/02/2022

O item 2 está encerrado.

08:50:38

Sistema

9

16/02/2022

O Item 4 está encerrado.

08:50:52
Sistema

16/02/2022

O item 5 está encerrado.

08:51:28
Sistema

16/02/2022

O item 6 está encerrado.

08:51:40
Sistema

16/02/2022

O Item 3 está encerrado.

09:01:53

Pregoeiro

16/02/2022

A etapa de Julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
fundonalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Para BELMIRO LUNARDI• Bom dia, Sr. Lidtante é possível ofertar novos valores para

09:14:03

os itens 01, 02,03,04,05 e 06 do objeto?

02.468.498/0001-

16/02/2022

SIM

47

09:14:55

02.468.498/0001-

16/02/2022

47

09:15:15

Pregoeiro

16/02/2022

Sistema

16/02/2022
09:02:55

o

sim

Para BELMIRO LUNARDI - Por favor quais os novos valores?

09:15:38

02.468.498/0001-

16/02/2022

47

09:17:20

02.468.498/0001-

16/02/2022

47

09:18:34

Pregoeiro

16/02/2022

Não é possível.

Respondi sim, para a pergunta se estava habilitado
Para BELMIRO LUNARDI - Ok, entendido.

09:19:27

02.468.498/0001-

16/02/2022

47

09:19:30

Pregoeiro

16/02/2022

Quanto a ofertar novos valores não é possível.

Para BELMIRO LUNARDI - Por favor acompanhar a convocação.

09:19:45
Sistema

Senhor fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47, solicito o
envio do anexo referente ao Item 1.

Sistema

16/02/2022

Senhor fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47, solidto o

09:20:52

envio do anexo referente ao Item 2.

Sistema

16/02/2022

Senhor fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47, solicito o

09:21:08

envio do anexo referente ao Item 3.

Sistema

16/02/2022

Senhor fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47, solicito o

Sistema
o^y-

16/02/2022
09:20:25

-

09:21:27

envio do anexo referente ao Item 4.

16/02/2022

Senhor fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47, solicito o

09:21:53

envio do anexo referente ao Item 5.

https:/Mww.comprasneLGOV.br/seguro/Indexgov.a8p
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Senhor fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47, solicito o

Sistema

16/02/2022
09:22:13

envio do anexo referente ao item 6.

Sistema

16/02/2022

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

09:22:47

Pregoeiro

16/02/2022

itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou cancelado no Julgamento'.
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/02/2022 às

09:23:32

09:45:00.

Sistema

16/02/2022

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF; 02.468.498/0001-47,

09:33:43

enviou o anexo para o item 1,

Sistema

16/02/2022

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47,

09:34:08

Sistema

16/02/2022

enviou o anexo para o item 2.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47,

09:34:21

enviou o anexo para o item 3.

Sistema

16/02/2022

Sistema

16/02/2022
09:34:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47,
enviou o anexo para o item 4.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF: 02.468.498/0001-47,
enviou o anexo para o item 5.

Sistema

16/02/2022

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELMIRO LUNARDI, CNPJ/CPF:^4Ç8^§/^Crir47

09:35:01

enviou o anexo para o item 6.

09:34:33

pé<i(jpr«a

000080
t;

Eventos do Pregão
Data/Hora

Evento

Alteração equipe

Alteração equipe

08:01:22

03/02/2022
08:01:26

16/02/2022

sessão pública

08:15:00

análise de
propostas

16/02/2022
08:30:00

Julgamento de

16/02/2022

propostas

09:02:55

Abertura do prazo

16/02/2022
09:22:47

Fechamento do

prazo

Af)ós encerramento'di

J'

03/02/2022

Abertura da
Encerramento da

Observações

Abertura da sessão pública
Etapa de análise de propostas encerrada.

Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura de prazo para intenção de recurso

6/02/2022

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/02/2022 às

09:23:32

09:45:00.

S^ão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos

iten& Foi dívulg^o recitado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decieto 10.024>ae^

etembro de 2019. Nada mais havendo a dedarar, foi encerrada a sessão às 09:48 horas do dia

iuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

16 de fevereirc

GÉAN
Pri

GILMAR

tOCTPE

OS SANIÜS

Equipe dj^pol

JANE ATIDREOU BIASUZ
Equipe TO Apoio

Imprimir o

Relatório
Voltar

https://www.comprasneL0Ov.br/8eguro/indexgov.asp
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Pregão Eletrônico
987493.1112022 .16795 .4940 .11013756

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00111/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 27 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoelro Oncial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo Instrumento legal Decreto n" 16759/2022 de 07/04/2022, em atendimento às

disposições contidas na Lei n® 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto no 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo no 46165/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão r\° 00111/2022. Modo de
disputa; Aberto. Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual
aquisição de gás liqüefeito de petróleo - GLP a granel, recarga de botijâo de 13 quilos (P13) e 45 quilos (P45),
botijao p quilos (P13) e cilindro de 45 quilos (P45), para diversos órgãos da Administração Pública. O Pregoelro
abriu a Sessão Publica em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-

se em seguida a fase de lances para classificação dos llcitantes relativamente aos lances ofertados.
^

Item: 1
Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 14.300
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: COMPANHIA ULTRA6AZ S A, pelo melhor lance de R$ 10,0000 e a quantidade de 14.300
Quilograma .
Item: 2

Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo • Gip, Uso: Doméstico,
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.500
Valor Máximo Aceitável: R$ 150,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, pelo melhor lance de R$ 97,0000 e a quantidade de 1.500
Quilograma .
Item: 3

Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2.533
Valor Máximo Aceitável: R$ 473,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: Quilograma
Situação; Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mmimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, pelo melhor lance de R$ 306,0000 e a quantidade de 2 533
Quilograma .
Item: 4

Descrição: Gás refino de petróleo

Descrição Complementar: Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 499

Unidade de fornecimento: Quilograma

Valor Máximo Aceitável: R$ 150,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

CASTAGNOLI RUYZ DUTRA, pelo melhor lance de RS 147,0000 e com valor negociado a

R$ 139,0000 e a quantidade de 499 Quilograma .
Item: 5

Descrição: Gás refino de petróleo
https://www.comprasnel.gov.br/segtiro/indexgov.asp
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Descrição Complementar: Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,

35^

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 844

Unidade de fornecimento: Qullograma

Valor Máximo Aceitável: R$ 473,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

^

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA, pelo melhor lance de R$ 469,0000 e com valor negociado a
R$ 465,0000 e a quantidade de 844 Qullograma .
Item: 6

Descrição: Botijao Para Gás

Descrição Complementar: Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo
De Segurança,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 87
Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 250,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Item: 7

pcuscrição: Botijâo Para Gás

pescriçâo Complementar: Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo
De Segurança,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 57

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 585,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Histórico

Item: 1 - Gás refino de petróleo

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, ram suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP3/CPF

Fornecedor

61.602.199/0210-39 COMPANHIA

Equiparada
Não

ME/EPP
Não

Quantidade

14.300

Valor Global

vaior uiocai
Registro
R$ 10,0000 R$ 143.000,0000 20/06/2022

ULTRAGAZ S

15-11 31

A

Marca: uitragaz

Fabricante: uitragaz
Modelo / Versão: GAS GLP A GRANEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Doméstico, Tipo: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp,
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

* 10.748.731/0001-73 EICHELT &

Sim

Sim

14.300

R$ 15,0000 R$ 214.500,0000 26/06/2022

EICHELTLTDA

18:38:58

Marca: Uitragaz
Fabricante: Uitragaz

Modelo / Versão: Kg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoefro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 15,0000

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 10,0000

61.602.199/0210-39

27/06/2022 09:00:05:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Data

Observações

27/06/2022
09:05:05

Encerramento sem

prorrogação
Encerramento etapa

27/06/2022
09:15:06

aberta

27/06/2022
09:15:33

Encerramento

27/06/2022

Abertura do prazo -

27/06/2022

09:15:33

Convocação anexo

Encerramento do prazo Convocação anexo

10:26:13

CNPJ/CPF: 61.602.199/0210-39.

27/06/2022

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo ■

12:05:47

ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF: 61.602.199/0210-39.

https://www.comprasn8t.gov.br/seguro/indexgov.a5p
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Aceite de proposta

07/07/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF: " hj

Abertura do prazo Convocação anexo

07/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A,

Encerramento do prazo Convocação anexo

07/07/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPANHIA

09:21:52 61.602.199/0210-39, pelo melhor lance de R$ 10,0000.
14:40:45

CNPJ/CPF: 61.602.199/0210-39.

16:15:24 ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF: 61.602.199/0210-39.
Habilitação de fornecedor 08/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A 09:07:59

CNPJ/CPF: 61.602.199/0210-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Gás refino de petróleo

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com *■ na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor E"u%arada "me^Vp"

29.733.646/0001-60 KARINY

Sim

Sim

Valor Unit.
1.500

Valor Global

Data/Hora

Registro

R$ 149,9000 R$ 224.850,0000 22/06/2022

CASTAGNOU

12:28:21

RUYZ DUTRA
Marca: SUPERGASBRAS
Fabricante: SUPERGASBRAS

Modelo / Versão: GLP CARGA PI 3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS UQÜEFEITO DE PETRÓLEO GLP CARGA PI3
Porte da empresa: ME/EPP

61.602.199/0232-44 COMPANHIA

Não

Não

1.500

R$ 150,0000 R$ 225.000,0000 20/06/2022

ULTRAGAZ S

11:28:20

A

Marca: ultragaz
Fabricante: ultragaz
Modelo / Versão: recarga de Gas GLP P-13 kilos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gás Liqüefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico,
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

■; 07.707.686/0001-02 UQUI

Sim

Sim

1.500

R$ 150,0000 R$ 225.000,0000 24/06/2022

GUÁIRA

19:14:37

COMERCIO
DE GAS
LTDA

Marca: LIQUIGÁS
Fabricante: LIQUIGÁS
Modelo / Versão: GLP ACONDICIONADO 13 KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLP ACONDICIONADO EM BOTUÕES DE 13 KG
Porte da empresa: ME/EPP

10.748.731/0001-73 EICHELT 8i

Sim

Sim

1.500

R$ 160,0000 R$ 240.000,0000 26/06/2022

EICHELT

18:38:58

LTDA

Marca: Ultragaz
Fabricante: Ultragaz
Modelo / Versão: P13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO GLP CARGA P13
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 160,0000

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 150,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 150,0000

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 149,9000

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09; 00;05:207

R$ 149,8900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:05:28:710

R$ 142,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:06:11:040

R$ 141,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:06:27:707

R$ 134,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:08:49:420

R$ 133,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:09:00:070

R$ 127,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:09:52:443

R$ 126,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:10:00:820

R$ 120,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:13:15:050

R$ 119,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:14:43:090

R$ 149,0000

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:15:08:250

R$ 113,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:15:39:727

https:/Awww.compra8net.gov.br/8eguro/lndexgov.asp
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R$ 112,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:16:08:077

R$ 107,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:16:59:397

R$ 106,9900
R$ 101,0000

07.707.686/0001-02
61.602.199/0232-44
07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:17:14:363
27/06/2022 09:18:42:513
27/06/2022 09:19:12:063

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:19:25:340

R$ 100,9900
R$97,0000

35S

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CN«

■""SrrpSr"

situação do Unce

07.707.686/0001- 27/06/2022 09:21:26:080 27/06/2022 09:26:26:080

V^or^o

Tempo para envio de lance

02

expirou

Eventos do Item

Evento

Data

Abertura

^09^0^06^

Encerramento

27/06/2022

etapa aberta

Observações

aberto para lances.

09:21:26

etapa aberta encenada.

do?eTemMte"'°°
^09^21^2?
desempate
Desempate -

^

Tempo do lance

expirado

Encerramento

desempate Me/Epp, aguardando lance.

27/06/2022 ^

°

desempate Me/Epp encerrado às 09:26:26 de 27/06/2022. O tempo

noofi*?? expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LIQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA,

CPF/CNPI: 07.707.686/0001-02.

^09^26^27^

encerrado para lances.

27/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF:
10:26:24

anexo

61.602.199/0232-44.

Encerramento do 27/06/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A,

cSívo^ção anexo ^^=59:23 CNPJ/CPF: 61.602.199/0232-44.
Àr^iris oe
fiA nmnnci-a
Indlvldual da proposta.
Fornecedor:
Mceice
proposta 07/07/2022
09.21.59 Acelte
61.602.199/0232-44,
pelo melhor
lance deCOMPANHIA
R$ 97,0000.ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF:
Habilitação de
fornecedor

08/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ/CPF:
09:07:59

61.602.199/0232-44

Não existem Intenções de recurso para o item

Item: 3 - Gás refino de petróleo

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com » na frente foram desclassificadas)

^

CNPJ/CPF

Fornecedor

61.602.199/0232-44 COMPANHIA

Valor Unit. Valor Global '^Regístro^
Não

Não

2.533

R$ 470,0000 R$ 1.190.510,0000 20/06/2022

ULTRAGAZ S

11:28:20

A

Marca: ultragaz
Fabricante: ultragaz
Modelo / Versão: recarga de Gas GLP P-45 kiios

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Uso: Doméstico, Tipo: Gás Uquefeito De Petróleo - Glp,
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.733.646/0001-60 KARINY

Sim

Sim

2.533

R$ 473,0000 R$ 1.198.109,0000 22/06/2022

CASTAGNOLI

12:28:21

RUYZ DUTRA
Marca: SUPERGASBRAS
Fabricante: SUPERGASBRAS

Modelo / Versão: GLP CARGA P45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS LIQÜEFEITO DE PETTIÓLEO GLP CARGA P45
Porte da empresa: ME/EPP

, 07,707.686/0001-02 UQUI

Sim

Sim

GUAIRA

2.533

R$ 473,5000 R$ 1.199.375,5000 24/06/2022
19:14:37

COMERCIO
DE GAS
LTDA

Marca: LIQUIGÁS
Fabricante: LIQUIGÂS
Modelo / Versão: GLP ACONDICIONADO 45 KG

https://www.comprasnet.gov.br/8eguro/indexgov.a8p
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6LP ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 45 KG

3Sé

Porte da empresa: ME/EPP

10.748.731/0001-73 EICHELT&

Sim

Sim

2.533

R$ 500,0000 R$ 1.266.500,0000 26/06/2022

EICHELT
LTDA

18:38:58

Marca: Ultragaz
Fabricante: Ultragaz
Modelo / Versão: P45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS UQÜEFErTO DE PETRÓLEO GLP CARGA P45
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJI/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500,0000

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 473,5000

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 473,0000

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 470,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 469,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:05:36:770

R$ 446,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:05:57:087

R$ 445,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:06:18:703

R$ 423,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:09:25:277

R$ 422,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:09:34:107

R$ 401,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:10:20:143

R$ 400,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:10:35:933

R$ 380,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:13:18:360

R$ 379,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:14:45:390

R$ 360,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:15:52:197

R$ 472,0000

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:16:10:830

R$ 359,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:16:16:373

R$ 341,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:17:10:713

R$ 340,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:17:22:840

R$ 323,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:18:30:307

R$ 322,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:19:02:397

R$ 306,0000

61.602.199/0232-44

27/06/2022 09:19:39:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Encerramento

Encerramento etapa
aberta

Data

Observações

^09^05^07^ Item aberto para lances.
^09*2r40^ Item encerrado para lances.
27/06/2022
09:21:40

Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo Convocação anexo

27/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A,

Aceite de proposta

07/07/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNP3/CPF:
09:22:06 61.602.199/0232-44, pelo melhor lance de R$ 306,0000.

10:26:37 CNP3/CPF: 61.602.199/0232-44.
Encerramento do prazo - 27/06/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMPANHIA
Convocação anexo
11:59:48 ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF: 61.602.199/0232-44.

Habilitação de fornecedor 08/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMPANHIA ULTRAGAZ S A 09:07:59

CNP3/CPF: 61.602.199/0232-44

Não existem Intenções de rc^curso para o Item
Item: 4 - Gás refino de petróleo

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

10.748.731/0001-73 EICHELT &
EICHELT LTDA

Valor Globol
Sim

Sim

499

R$ 149,0000 R$ 74.351,0000 26/06/2022
18:38:58

Marcat Ultragaz

Fabricante: Ultragaz

https:/fwyiw.oomprasnet.gov.br/8eguro/indexgov.a8p
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Modelo / Versão: PI3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS üqOefeito DE PETRÓLEO GLP CARGA P13
Porte da empresa: ME/EPP
29.733.646/0001-60 KARINY

Sim

Sim

499

R$ 149,9000 R$ 74.800,1000 22/06/2022

CASTAGNOLI
RUY2 DUTRA

12:28:21

Marca: SUPERGASBRAS

Fabricante: SUPERGASBRAS

Modelo / Versão: GLP CARGA P13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS ÜQÚEPEITO DE PETRÓLEO GLP CARGA P13
Porte da empresa: ME/EPP

07.707.686/0001-02 UQUIGUAIRA

Sim

Sim

499

R$ 150,0000 R$ 74.850,0000 24/06/2022

COMERCIO DE

19:14:37

GAS LTDA

Marca: LIQÜIGÁS
Fabricante: UQUIGÁS
Modelo / Versão: GLP ACONDiaONADO 13 KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLP ACONDICIONADO EM BOTllÕES DE 13 KG
Porte da empresa: ME/EPP

Lances(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 150,0000

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 149,9000
R$ 149,0000

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:00:05:207

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 148,9900

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:05:45:540

R$ 148,9800

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:08:23:017

R$ 148,9700
R$ 148,9600

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:08:37:220

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:15:05:647

R$ 148,9500

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:15:25:100

R$ 148,9400

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:17:22:707

R$ 148,9300

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:17:29:823

R$ 148,9200

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:19:01:900

R$ 148,9100

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:19:20:100

R$ 147,0000

29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:20:14:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Abertura

Encerramento
Encerramento

etapa aberta

Observações

Data

^09*05^08^ Item aberto para lances.
^09^22^15^ Item encerrado para lances.
^09^22^15^ Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo
27/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA,
- Convocação
10:26:47 CNRl/CPR 29.733.646/0001-60.
anexo

Encerramento do
prazo -

Convocação anexo

27/06/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARINY CASTAGNOLI RUYZ
10:29:28

DUTRA, CNPJ/CPF; 29.733.646/0001-60.

proposta

07/07/2022 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: KARINY CASTAGNOQ RUYZ DUTRA, CNPJ/CPF:
09:22;13 29.733.646/0001-60, pelo melhor lance de R$ 147,0000.

Negociação de

07/07/2022 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA,

Aceite de

nQ*37*«í7 CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-60, pelo melhor lance de R$ 147,0000 e com valor negociado

valor

MablIltaçSo de
fornecedor

a R$ 139,0000. Motivo: Valor negociado.
08/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fomecedor: KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA 09:07:59 CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

item:5 - Gás refino de petróleo
Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(fiíS propostas com » na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Fornecedor

10.748.731/0001-73 EICHELTSt

http5:MiVww.comprasnet.gov.br/seguro/!ndexgov.asp

Quantidade Valor Unit.
Sim

Sim

844

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 472,0000 R$ 398.368,0000 26/06/2022
6/12

0035

08/07/2022 10:00

Compras.gov.br - O SUE DE COMPRAS DO GOVERNO
EICHELT

18:38:58

LTDA

Marca: Ultragaz
Fabricante: Ultragaz

.

Modelo / Versão: P45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS UQOêFêITO DE PETRÓLEO GLP CARGA P4S
Porte da empresa: ME/EPP

29.733,646/0001-60 KARINY

Sim

Sim

844

R$ 473,0000 R$ 399.212,0000 22/06/2022

CASTAGNOU

12:28:21

RUYZ DUTRA
Marca: SUPERGASBRAS

Fabricante: SUPERGASBRAS
Modelo / Versão: GLP CARGA P45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO GLP CARGA P45
Porte da empresa: ME/EPP

07.707.686/0001-02 UQUI

Sim

Sim

844

R$ 473,5000 R$ 399.634,0000 24/06/2022

GUAIRA

19:14:37

COMERCIO
DEGAS
LTDA

Marca: LIQUI6ÁS
Fabricante: UQUIGÁS
Modelo / Versão: GLP ACONDICIONADO 45 KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GLP ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 45 KG
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 473,5000
R$ 473,0000
R$ 472,0000
R$471,9900
R$469,0000

07,707.686/0001-02
29,733.646/0001-60
10.748.731/0001-73
07.707.686/0001-02
29.733.646/0001-60

27/06/2022 09:00:05:207
27/06/2022 09:00:05:207
27/06/2022 09:00:05:207
27/06/2022 09:16:31:737
27/06/2022 09:20:24:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Abertura

^09°15^3?

Encerramento

27/06/2022 t.,

sem prorrogação

09:25:34

Encerramento

^09°25^43^

Encerramento

27/06/2022

etapa aberta

^

lances.
j j •«

u

, ,.

aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

encerrado para lances.
..

u

09:25:43

encerrada.

27/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA,
anexo

10:26:59 CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-60.

Encerramento do

.,,,/nc/-íA-í-» «=

orazo -

27/06/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KARINY CASTAGNOLI RUYZ

j

^

^ .

Convocação anexo ^0=29:41 DUTRA, CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-60.
Aceite de

07/07/2022 Aceite Individual da proposta. Fornecedor: KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA, CNPJ/CPF:

proposta

09:22:20 29.733.646/0001-60, pelo melhor lance de R$ 469,0000.

Negociação de
valor

07/07/2022 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA,
09:38*26 CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-60, pelo melhor lance de R$ 469,0000 e com valor negociado
a R$ 465,0000. Motivo: Valor negociado.

Habilitado de
fornecedor

08/07/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KARINY CASTAGNOLI RUYZ DUTRA 09:07:59 CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-60
Não existem Intenções de recurso para o item

Item:6 - Botijão Para Gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com ♦ na frente foram desclassificadas)

CNW/CPF

FomPOKior

07.707.686/0001-02 LIQUI GUAIRA

valor G,ob,l "'W»

Sim

Sim

87

R$ 250,0000 R$ 21.750,0000 24/06/2022
19:14:37

GAS LTDA

https.7/www.comprasneí.gov.br/seguro/lndexgov.a8p

7^^2
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Mart»! UQUIGÂS
Fabricantet UQUIGÂS

^
5^5

Modelo / Versão: Vasilhame para 13 kg de GLP

^

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASILHAME PARA ACONDiaONAMENTO DE GLP 13 kg
Porte da empresa: ME/EPP

10.748.731/0001-73 EICHELT &

Sim

Sim

87

R$ 250,0000 R$ 21.750,0000 26/06/2022

EICHELTLTDA

18:38:58

Marca: Ultragaz
Fabricante: Ultragaz
Modelo / Versão: P13 Vazio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CASCO DE bOtuao DE GAS P 13
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoelro)

Valor do Lance

CNP3/CPF

Data/Hora Registro

R$ 250,0000

07.707.686/0001-02

27/06/2022 09:00:05:207

R$ 250,0000

10.748.731/0001-73

27/06/2022 09:00:05:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Abertura

aberto para lances.
09:21:40

Encerramento sem 27/06/2022

prorrogação
09:31:41
aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.
Sorteio
Item teve empate
real para oempatadas.
valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
Dorceio eletrônico
eiecronico 27/06/2022
09.31.48 fornecedores
com propostas

Encerramento

^09^31^48^

Encerramento

27/06/2022

etapa aberta

encerrado para lances.
.

09:31:48

^a>nvocatão'^^° 27/06/2022
Convocado para envio de anexo o fornecedor EICHELT 8i EICHELT LTDA, CNPJ/CPF:
10:27:07 10.748.731/0001-73.
anexo

Encerramento do

nrn7n

27/06/2022 Encerrado pelo Pregoelro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EICHELT 8i

Recusa de

07/07/2022

proposta

09*24*03

cS,vo«çS0 anexo "=10=^® EICHELT LTDA, CNPJ/CPF: 10.748.731/0001-73.
í

proposta. Fornecedor: EICHELT & EICHELT LTDA, CNPJ/CPF: 10.748.731/0001P®'® melhor lance de R$ 250,0000. Motivo: Não recebemos a proposta para o Item no
prazo solicitado.

07/07/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA,

anexo

09:33:59 CNPJ/CPF: 07.707.686/0001-02.
07/07/2022 Encerrado pelo Pregoelro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LIQUI GUAIRA

Convocação anexo ^"^=27:48 COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.707.686/0001-02.
Recusa de
proposta

07/07/2022 '^cusa da proposta. Fornecedor: UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF:
14-34'11 07.707.686/0001-02, pelo melhor lance de R$ 250,0000. Motivo: Empresa não

Cancelado no

08/07/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos propostas satisfatórias para o

encaminhou a proposta no prazo solicitado.

julgamento

09:06:52 Item, sendo assim declaro o Item fracassado.

Não existem Intenções de recurso para o item

Iteim: 7 - BotIJão Para Gás

(Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF

Valor eicbal

07.707.686/0001-02 UQUI GUAIRA

Sim

Sim

57

R$ 585,0000 R$ 33.345,0000 24/06/2022

COMERCIO DE

19 14-37

GAS LTDA

Marca: UQUIGÂS
Fabricante: UQUIGÂS
Modelo / Versão: Vãsilhame para 45 kg de GLP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO DE GLP 45 KG
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoelro)

Valor do Lance
hUps://www.compraan8t.gov.br/seguro/lndexgov.a8p

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro
gy^2

' 0037

08/07/2D22 10:00

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R$ 585,0000

07.707.686/0001-02

27m/1022 09:00:05:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o Item

3k)
V

Eventos do Item
Evento

Abertura

Data

Observações

^09°22^i?

Encerramento sem 27/06/2022
Drorroaacão
prorrogação
09:32:16

\ances.
^ ^

«

..

. ,.

aguardando decisão sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

etapa aberta

^09^32^22^ Item encerrado para lances.
^09^32^22^ Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo
- Convocação

27/06/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA,

Encerramento
Encerramento

anexo

Encerramento do
prazo -

Convocação anexo

10:27:16 CNPJ/CPF: 07.707.686/0001-02.

27/06/2022 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UQUI GUAIRA
15:10:30 COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF: 07.707.686/0001-02.

proposta

07/07/2022 f^<=tisa da proposta. Fornecedor: UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF:
09'30*09 07.707.686/0001-02,
pelo melhor lance de R$ 585,0000. Motivo: Não recebemos
proposta para o item no prazo socllitado.

Cancelado no

08/07/2022 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos propostas satisfatórias para o

Recusa de

julgamento

09:07:14 Item, sendo assim declaro o item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Sistema

Data

Mensagem

27/06/2022

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o inicio
dos lances. Até 4 Itens poderão estar em disputa simultaneamente e o penodo de

09:00:05

abertura para disputa será entre 09:00 e 11:45 e entre 13:45 e 17:00. Mantenhamse conectados.

Bom dia senhores licitantes, meu nome é Solange, sou a Pregoeira designada para

Pregoeiro

27/06/2022
09:01:26

conduzir os trabalhos relativos a esta licitado.

Pregoeiro

27/06/2022

a. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o
horário das próximas Sessões, bem como o andamento da análise documental

09:01:32

referente a este processo.
Pregoeiro

27/06/2022
09:01:38

Pregoeiro

27/06/2022
09:01:45

b, O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências previstas neste edital.
c. Peço que acompanhe este pregão até o seu desfecho, pois conforme determina a
condição 6.5 do edital, o lldtante que deixar de responder qualquer
convocação/mensagem do pregoeiro será responsável pelo ônus de corrente da
perda de negócio.

Pregoeiro

27/06/2022

d. Estarão Impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que

09:01:50

Incorram em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 9°, caput e Incisos, da Lei

27/06/2022

e. Não será aceito pedido de desclassificação do lldtante para o lote alegando como

09:01:58

motivo "erro de cotação" ou qualquer outro equívoco da mesma natureza; Não

no 8.666/1993.
Pregoeiro

poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
deslstente às penalidades cabíveis.

SE A MESMA EMPRESA VENCER A COTA RESERVADA E DE PARTICIPAÇÃO GERAL, A

Pregoeiro

27/06/2022
09:02:12

CONTRATAÇÃO DO OBJETO DEVERÁ OCORRER PELO MENOR PREÇO.

Sistema

27/06/2022

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de Itens para disputa será

09:05:05

Iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema

27/06/2022

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:05:05
Sistema

27/06/2022

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:05:06
Sistema

27/06/2022

O Item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:05:07
Sistema

27/06/2022

O Item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:05:08
Sistema

27/06/2022

O Item 1 está aguardando decisão de reinído ou encerramento da etapa aberta pelo

09:15:06

pregoeiro.

https;/Avww.comprasnet.gov.br/seguro/!ndexgov.asp

úm

Compras.gov.br- O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

08/07/2022 10:00

Sistema

27/06/2022

O item 1 está encerrado.

09:15:33
Sistema

27/06/2022

36/

O Item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:15:33
Sistema

O Item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

27/06/2022
09:21:26

Sistema

27/06/2022

Sr. Fornecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LIDA, CPF/CNPJ 07.707.686/0001-

09:21:26

02, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou
desistir de apresentar lance final e único para o Item 2 até às 09:26:26 do dia
27/06/2022. Acesse a Saia de Disputa.

Sistema

27/06/2022

O Item 3 está encerrado.

09:21:40
Sistema

27/06/2022

O Item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:21:40
Sistema

27/06/2022

O Item 4 está encerrado.

09:22:15
Sistema

27/06/2022

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:22:15
Sistema

Sistema

27/06/2022

O item 5 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

09:25:34

pregoeiro.

27/06/2022

O item 5 está encerrado.

09:25:43
Sistema

27/06/2022
09:26:27

O Item 2 teve o 1® desempate encerrado às 09:26:26 de 27/06/2022. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor LIQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS
LTDA, CPF/CIMPl 07.707.686/0001-02.

Sistema

27/06/2022

O item 2 está encerrado.

09:26:27
Sistema

Sistema

27/06/2022

O item 6 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

09:31:41

pregoeiro.

27/06/2022

O item 6 está encerrado.

09:31:48

27/06/2022

O item 6 teve empate real para o valor 250,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico

09:31:48

entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Sistema

27/06/2022

Julgamento de Propostas.
O item 7 está aguardando decisão de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo

09:32:16

pregoeiro.

Sistema

27/06/2022

O item 7 está encerrado.

Sistema

09:32:22
Sistema

27/06/2022
09:32:24

Pregoeiro

27/06/2022

61.602.199/0232-

27/06/2022

09:44:52

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Para COMPANHIA ULTRAGAZ S A - Prezado iicitante vencedor do(s) item(ns), há
possibilidade de melhorar o valor ofertado, dando mais algum desconto?
Bom Dia, Infelizmente, devido aos aumentos do gás de cozinha na semana passada,

44

09:45:58

não podemos diminuir o preço

Pregoeiro

27/06/2022

Para COMPANHIA ULTRAGAZ S A - Entendido, agradeço o retomo!

Pregoeiro

27/06/2022

09:47:24

Para COMPANHIA ULTRAGAZ S A - Prezado iicitante vencedor do(s) Item(ns), há
possibilidade de melhorar o valor ofertado, dando mais algum desconto?
Para KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA - Prezado Iicitante, considerando que teve
poucas disputas para os Itens, com o intuito de auferir um melhor valor para essa

09:47:43

Pregoeiro

27/06/2022
09:57:20

licitação, solicito que analise a possibilidade de fornecer um melhor desconto para os
Itens 4 e 5.

29.733.646/0001-

27/06/2022

60

10:00:12

Pregoeiro

27/06/2022

29.733.646/0001-

Bom dia, podemos alterar para item 4 139,00 e item 5 465,00

Para KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA - Obrigada. Favor encaminhar a proposta

10:03:08

final atualizada com esses valores.

27/06/2022

ok, vc ira abrir uma convocação ? para que eu anexe?

60

10:04:47

Pregoeiro

27/06/2022
10:05:13

Para EICHELT 8i EICHELT LTDA - Prezado Iicitante, considerando que não teve
disputas para o item, solicito que analise a possibilidade de fornecer um melhor

27/06/2022

Bom dia, Podemos fazer 249,00 para o Item 6.

desconto para o Item 6.
10,748.731/000173

10:10:43

Pregoeiro

27/06/2022

Assim que finalizar a negociação para todos os itens, será aberto o prazo para

10:10:57

anexarem a proposta.

Pregoeiro

27/06/2022

Para EICHELT &. EICHELT LTDA - Seu valor foi aceito. Favor encaminhar sua proposta

10:12:43

atualizada.

Pregoeiro

27/06/2022

Para UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA - Prezado iicitante vencedor do item 7,

10:13:43

há possibilidade de melhorar o valor ofertado, dando mais algum desconto?
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Pregoeiro

27/06/2022
10:20:02

Para UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA - Considerando que o Sr.(8) é o único
participante para esse Item# e há vários orçamentos com o valor inferior, há a

Pregoeiro

27/06/2022
10:26:00

Senhores Licitantes, solicito que encaminhem a proposta final com os valores
corrigidos, no prazo máximo de 3(horas) horas.

Sistema

27/06/2022

Senhor fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNP3/CPF: 61.602.199/0210-39,

possibilidade de melhor esse valor?

Sistema

Sistema

10:26:13

solicito o envio do anexo referente ao Item 1,

27/06/2022

Senhor fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPl/CPF: 61.602.199/0232-44,

10:26:24

solicito o envio do anexo referente ao item 2.

27/06/2022

Senhor fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF; 61.602.199/0232-44,

10:26:37

solicito o envio do anexo referente ao item 3.

Sistema

27/06/2022

Senhor fomecedor KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA, CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-

10:26:47

60, solicito o envio do anexo referente ao item 4.

Sistema

27/06/2022

Senhor fomecedor KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA, CNPJ/CPF: 29.733.646/0001-

10:26:59

60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.

27/06/2022

Senhor fornecedor EICHELT & EICHELT LTDA, CNPJ/CPF; 10.748.731/0001-73,

Sistema

10:27:07

solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Sistema

27/06/2022

Senhor fornecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF:

10:27:16

07.707.686/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.

Pregoeiro

27/06/2022

A sessão está suspensa para analise das propostas e documentos de habilitação. A

10:28:26

sessão será marcada com no mínimo 24hrs de antecedência.

27/06/2022
10:29:28
27/06/2022

Senhor Pregoeiro, o fornecedor KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA, CNPJ/CPF:
29.733.646/0001-60, enviou o anexo para o ítem 4.
Senhor Pregoeiro, o fomecedor KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA, CNPJ/CPF:

Sistema
Sistema

10:29:41

29.733.646/0001-60, enviou o anexo para o ítem 5.

27/06/2022
11:59:23
27/06/2022
11:59:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF:
61.602.199/0232-44, enviou o anexo para o ítem 2.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF;
61.602.199/0232-44, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema

27/06/2022

Senhor Pregoeiro, o fomecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF:

Sistema

12:05:47
27/06/2022
15:10:30

61.602.199/0210-39, enviou o anexo para o ítem 1.
Senhor fornecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF:
07.707.686/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo

27/06/2022

Senhor fornecedor EICHELT & EICHELT LTDA, CNPJ/CPF: 10.748.731/0001-73, o

15:10:38

prazo para envio de anexo para o ítem 6 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema

Sistema

Pregoeiro.
Sistema

Pregoeiro

06/07/2022

Bom dia, retomaremos a SESSÃO amanhã (07/07/22) as 09:00horas, iniciaremos a

08:55:17

sessão convocando novo(s) iicitante(s) de acordo com sua classificação para assumir
o(s) ítem(ns) dessa licitação (que não teve o envio da proposta dentro do prazo
estabelecido). Conto com a participação de todos.
Bom dia senhores licitantes. Informo que as empresas COMPANHIA ULTRAGAZ S A
(CNPJ 61.602.199/0210-39); COMPANHIA ULTRAGAZ S A (61.602.199/0232-44) e
KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA apresentaram a proposta no prazo solicitado
sendo consideradas satisfatórias. Desta forma estaremos fazendo a aceitação da

Pregoeiro

07/07/2022
09:07:48

Pregoeiro

07/07/2022
09:19:30

Informo que não recebemos proposta para o item 7 da empresas UQUI GUAIRA
COMERCIO DE GAS LTDA, portanto, essa será desclassificada nesse item,
considerando não haver próximos classificados para realizar a convocação, esse Item

Pregoeiro

07/07/2022

Támbém não recebemos proposta para o item 6 da empresa EICHELT & EICHELT

proposta para os lotes 1, 2, 3,4 e 5.

será fracassado.

09:21:24

LTDA, portanto, essa será desclassificada.

Pregoeiro

07/07/2022
09:33:34

Neste momento parassaremos a convocação do próximo classificado para o item 6.
Solicito que encaminhe a proposta final com os valores corrigidos, no prazo máximo

Sistema

07/07/2022

Senhor fornecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF:

09:33:59

07.707.686/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Pregoeiro

07/07/2022

O retorno dessa sessão fica agendado para hoje a tarde (07/07/22) as 14:30min.

Sistema

07/07/2022

Senhor fomecedor UQUI GUAIRA COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ/CPF:

14:27:48

07.707.686/0001-02, O prazo para envio de anexo para o item 6 foi encerrado pelo

Pregoeiro

07/07/2022
14:32:25

Boa tarde. Segundo classificado também não enviou a proposta para o item 6 dentro
do prazo solicitado, portanto, a empresa UQUI GUAIRA COMEROO DE GAS LTDA
será desclassificada nesse item, considerando não haver próximos classificados para

Pregoeiro

07/07/2022

de 3(horas) horas.

10:23:22

Pregoeiro.

realizar a convocação, declaro esse item fracassado.

Passaremos a fase de Habilitação.

14:34:31

Pregoeiro

07/07/2022

Verificado os documentos de habilitação das empresas COMPANHIA ULTRAGAZ 5 A

14:36:17

sob o CNPJ 61.602.199/0232-44, e KARINY CASTAGNOU RUYZ DUTRA sob o CPJ
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07/07/2022
14:37:08

Pregoeíro

07/07/2022
14:37:38

29.733.646/0001-60, os quais encontram-se em conformidade com as exigências 3b3
estabelecidas em edital. Desta forma, declaro HABILITADAS neste pregão.
Informo que a empresa COMPANHIA ULTRAGA2 S A, sob o CNPJ 61.602.199/021039, não apresentou a Ata da Assembléia Geral, ao ser verificado no SICAF constatouse que o documento encontra-se desatualizado, sendo assim solicito que encaminhe

esse documento atualizado no prazo de 3(três) horas, sob pena de desclassificação.
Conforme Item 6.30.1 do editai, poderá ser prorrogado esse prazo, a partir de
solicitação fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

Pregoeiro

07/07/2022
14:40:35

O retorno desta sessão ocorrerá amanhã (08/07/22) as 9:00hrs.

Sistema

07/07/2022

Senhor fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF: 61.602.199/0210-39,

14:40:45

solicito o envio do anexo referente ao Item 1.

Sistema

07/07/2022

Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMPANHIA ULTRAGAZ S A, CNPJ/CPF;

16:15:24

61.602.199/0210-39, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro

08/07/2022

Bom dia. Retomamos essa sessão dando sequencia a fase de habilitação.

Pregoeiro

08/07/2022

09:03:39
09:03:58

Informo que após verificar a documentação da empresa COMPANHIA ULTRAGAZ S A,
sob o CNP3 61.602.199/0210-39, constatou-se que os documentos estão
satisfatórios, sendo assim a declaro HABILITADA nesse certame.

Sistema

08/07/2022
09:06:52

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de Intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro

08/07/2022

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/07/2022 às

09:08:34

09:40:00.

08/07/2022

Considerando não haver registro de Intenções de recorrer, finalizarei o pregão e

09:54:05

adjudicarei os itens aos vencedores.

Pregoeiro

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Alteração equipe

09/06/2022

Abertura da

27/06/2022

sessão pública

09:00:05

Encerramento da
análise de
propostas

14:23:38

27/06/2022
09:05:05

Julgamento de

27/06/2022

propostas

09:32:24

Abertura do prazo

08/07/2022
09:06:52

Fechamento do
prazo

Observações

08/07/2022
09:08:34

Abertura da sessão pública

Etapa de análise de propostas encerrada.

Inicio da etapa de julgamento de propostas
Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/07/2022 às
09:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o rasultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:56 horas do dia 08

de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SOLAN^SE^É
ÍgRAFFUNDER
Pregoeiro OCfclai
FERNANDO MARCOS GEA

Equipe de Apoio

Imprimir o

Reiatóritt
Voltar
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TURVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 128/2022,
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N" 84/2022 QUE

VISA O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO DE GÁS LIQÜEFEITO DE

PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE CAPACIDADE
P13e P45.

0 MUNICÍPIO DE TURVO(PR), pessoa jurídica de direito público Inscrita no CNPJ sob o n° 78.279.973/0001 07. com sede localizada na Avenida 12 de Maio. 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR), neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Jerônimo Gadens do Rosário, brasileiro, engenheiro agrônomo,
portador da Cédula de Identidade RG N° 8.602.986-3. SSP/PR e inscrito junto ao CPF/MF sob o N°

049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, n° 439, Centro, CEP 85.150-000, Turvo (PR),
considerando o resultado do julgamento da licitação realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico N°

84/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa GILSON MARTINS AURELIO-ME, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 14.687.745/0001-85, com sede localizada na Estrada Principal,
Faxinai da Boa Vista, N° s/n, no Município de Turvo-PR, CEP 85.150-000, neste ato representada por Gilson
Martins Aurélio, portador da cédula de identidade N° 9.066.578-2 e inscrito junto ao CPF/MF sob o n°
038.594.979-01, de acordo com sua classificação e quantidade cotada, atendendo as condições previstas no
Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.A presente Ata tem por objeto o Constitui objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO o Registro de Preço para
eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de gás liqüefeito de petróleo (glp) em
botijões de capacidade P13 E P45, em atendimento aos termos do Memorando n° 385/2022 da Secretaria
Municipal de Administração, autuado na forma do Processo Administrativo n° 507/2022, conforme

quantidades, conforme especificações do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico N° 84/2022,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇOS,QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES
2.1. Os preços, quantidades e especificações do objeto ora registrado são os contidos da pianilha abaixo:

-Í

'P kJ LOTE01:FORNÉCIMÈNTODEGÁS

'Bgscriçao dg produfp/^l^lço

1

:

GAS DE COZINHA P 13 KG Recargas de GLP (Gás de

Und

Qtd

Preço unitário Preço total

UND

300,00 133,00

39 900 00

UND

130,00 474.20

61 646 00

Cozinha) P-13
* Se necessário deverá ser fornecido casco em

consignação.

2

GAS DE COZINHA P 45 Recargas de GLP(Gás de
Cozinha) P-45
* Se necessário deverá ser fornecido casco em

consignação.

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 101.546,00(cento e um mil e quinhentos e quarenta e
seis reais)

2.2. Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 101.546,00 (cento e um mil e quinhentos e quarenta e seis
reais).
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CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, tendo sua vigência compreendida entre 05/07/2022 a 04/07/2023.

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Turvo (PR) não será
obrigado a firnriar as contratações que dela poderão advir, facultado-lhe a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA -CONTRATO, NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
4.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Detentora da Ata e o Município de Turvo(PR)poderão
celebrar contrato administrativo nos termos doart. 62 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.2. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de termo de Contrato, Nota de Empenho/instrumento
equivalente, observadas as demais condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n® (84/2022) e
em seus Anexos, bem como à proposta ajustada da Detentora da Ata.

4.2.1.0(s) termo(s) de Contrato, Nota de Empenho/instrumento equivalente eventualmente

celebrado(s)à luz da presente Ata de Registro de Preços será(ão)administrado(s)e fiscalizado(s) pela
seguinte equipe administrativa:

4.2.1.1. Gestora: Daniela Bottega.
4.2.1.2. Fiscal: Denico Gomes dos Santos.

4.3.Decidindo pela contratação, o Município de Turvo(PR)convocará a Detentora da Ata para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, assinar o Contrato, retirar a Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso.

4.3.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
Justificada da Detentora da Ata e aceita pela Administração.

4.4. Na assinatura do termo de Contrato, Nota de Empenho/instrumento equivalente será exigida a
comprovação das condições de Habilitação.

4.5.0s contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados nos termos do art.
65da Lei Federal n® 8.666/93.

4.6.É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado sem expressa autorização do Município
de Turvo (PR).

4.7.A contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
4.8.0 prazo de vigência contrato será de 12(doze) meses,a partir da data da assinatura do termo de Contrato

ou da data da retirada da Nota de Empenho/instrumento equivalente, nos termos do artigo 57 da Lei n®
8.666/1993, podendo ser prorrogado por igual(ais)e sucessivo(s) período(s), a critério da Administração, até
o limite de 60(sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
4.9.Todo contrato deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
4.10. A inadimplência parcial ou total, por parte da contratada, das cláusulas e condições estabelecidas no
contrato eventualmente celebrado, assegurará ao Município de Turvo(PR)o direito de dá-lo por rescindido,
mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
4.11. O contrato eventualmente celebrado poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos
no artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93.
PÁGINA 2 DE 13

ATA DE REGISTRO DE PREÇO -PREGÃO ELETRÔNICO N" 84/2022

0043

PREFEITURA MUNICIPAL DE

4.11.1. No caso de rescisão por razões de Interesse público, o Município de Turvo (PR) enviará à
contratada, aviso prévio com antecedência mínima de 10(dez)dias.

4.11.2. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

4.11.3. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

4.12.Todas as obrigações contratuais, formas e condições de pagamento, garantias, fiscalização, sanções,
causas de rescisão, revisão e repactuação, vigência, e demais previsões Inerentes à execução do objeto,
estão discriminadas no Edital do Pregão Eletrônico n° 84/2022, nesta Ata de Registro de Preços, no Termo
de Contrato e na Lei Federal n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
^

5.1. A execução da Ata de Registro de Preços ocorrerá de forma fracionada (os materiais contratados serão
solicitados gradativamente, de acordo com a necessidade das Secretarias Municipais). A Detentora da Ata
deverá fornecer os produtos nos termos das disposições a seguir:
5.1.1. Local: A entrega dos produtos deverá ser conforme especificações dadas em cada Requisição
de Compra, sendo nas Escolas, CMEis, Posto de Saúde, Secretarias Municipais, Postos de
Atendimentos entre outros locais da Sede do Município.

5.1.2. Prazo: Em até 01 (uma)hora após a formalização do pedido realizado pelo Fiscal do contrato.

5.2. O objeto contratado deverá ser executado atendendo a padrões de qualidade e eficiência regularmente
praticados no mercado, acompanhados de cópia Nota Fiscal.

5.3. O recebimento e aceitação dos produtos entregues e/ou serviços prestados estarão sujeitos à sumária
inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), podendo ser rejeitados caso a
qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação
constantes deste Edital. Nestas circunstâncias, as parcelas falhas do objeto deverão ser substituídas pela
fornecedora e/ou prestadora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município, sob
pena de suspensão da mesma de participar de licitações, de acordo com a legislação vigente.
5.3.1.Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material também

seja rejeitado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades
e sanções previstas neste Edital, podendo ainda ser aplicado o disposto no § 2° do artigo 64da Lei
Federal n°. 8.666/93.

5.4.0s custos de substituição dos produtos e/ou serviços rejeitados correrão exclusivamente às expensas da
contratada.

5.5.Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei Federal n° 8078/90, o fornecimento de produtos e/ou
prestação de serviços deverá assegurar Informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua
portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, prazos de validade e

origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam e à segurança dos usuários, quando for o
caso.

5.6.É de total responsabilidade da Detentora da Ata todas as despesas com o transporte do produtos e/ou
funcionários até o local indicado para a entrega e/ou execução do objeto, bem como de taxas, encargos de
qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na licitação.

CLÁUSULA SEXTA -PAGAMENTO
6.1.0 pagamento dar-se-á mensalmente, até o 30° (trigésimo) dia após o fomecimento de produtos e/ou á
prestação de serviços, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da contratada, com a
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respectivd comprovsção atestada pelo Município de Turvo (PR), de acordo com as especificações e os
quantitativos solicitados em cada ocasião e em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico n°(84/2022),

através do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços e contratos dela decorrentes, desde que sejarrí
atendidas pela contratada as seguintes condições:

6.1.1. Entregue ao Município de Turvo (PR)a Nota Fiscal devidamente preenchida com no mínimo 5

(cinco) dias de antecedência ao vencimento, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal
obrigatória, devidamente atualizada;

6.1.2. Quando tratar-se de serviço deverá ainda acompanhar os documentos mencionados no item

anterior um relatório pormenorizado dos trabalhos realizados, juntamente com cópia das atividades
realizadas, devidamente vistado e aprovado pelo gestor do contrato e/ou solicitante/recebedor do
serviço.

6.1.3.lndique o n° da ata e o n° do Pregão desta licitação.

^

6.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
6.3. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela contratada,
que porventura não tenha sido acordada no contrato.

6.4. 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.
6.5. Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional será considerada se decorrer
de erro ou má interpretação.

CLÁUSULA SÉTIMA -CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS REGISTRADOS
7.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
n° 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

7.1.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
n® 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro
processo licitatório.

7.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, mediante aplicação da variação

nominal do índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas(IGPM - FGV)ou índice Nacional
de Preços ao Consumidor(INPC)ou índice de Preços ao Consumidor Amplo(IPCA- FGV), de todos o menor,

tomando-se como referências o mês da apresentação da proposta de preços e o mês anterior ao reajuste!
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto à
Detentora da Ata.

7.3. Em caso de pedido de reequilíbrio económico-financeiro da Ata, a Detentora da Ata deverá indicar fatos

imprevisíveis, se não for ocaso, indicar fatos previsíveis com conseqüências imprevisíveis; instruir o pedido
com parecer contábil, se possível; não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao instrumento

convocatório ou ao exercício da Ata de Registro de Preços, apresentando documentos comprobatórios dos
fatos alegados.

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

7.4.1. Convocar a Detentora da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
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7.4.2. Frustrada a negociação, a Detentora da Ata será liberada do compromisso assumido.
7.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a Detentora da Ata, mediante

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, ó órgão gerenciador poderá
liberar a Detentora da Ata do compromisso assumindo, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

7.6. No caso de não haver êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa para a
Administração Pública.

7.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
8.1. Em caso de pedido de equilíbrio econômico financeiro, a Detentora da Ata deverá indicar fatos

^

imprevisíveis, se não for ocaso, indicar fatos previsíveis com conseqüências imprevisíveis; instruir o pedido

com parecer contábil, se possível; não ser e portar a fatos absolutamente estranhos ao instrumento

convocatório ou ao exercício da ata, apresentando documentos comprobatórios dos fatos alegados.
8.2. A Detentora da Ata deverá instruir seu pedido com os seguintes documentos:
8.2.1. Planilha de Custos;

8.2.2. Documentos que comprovem a recomposição dos preços;
8.2.3. Comprovante de fatos imprevisíveis; e

5.2.4. Comprovante de fato previsível com conseqüências imprevisíveis.

8.3. Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo órgão gerenciador não será admitida a suspensão do
fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços cujos preços foram registrados. Caso isso ocorra
constituirá inexecuçâo parcial da obrigação contraída pela Detentora da Ata, implicando instauração de
processo administrativo para apuração da falta e aplicação de sanção e penalidade prevista neste edital.

8.4. O órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, fornecedoras
e/ou prestadores,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.

8.5. Pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos constantes do item 8.2.destaAta serão
desconsiderados.

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

8.7. 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 dos Municípios do Paraná, e adotar as
medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
8.8. É vedado o pedido de revisão com efeito retroativo.

CLÁUSULA NONA -CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada quando:
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9.1.1.A Detentora da Ata comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

9.1.2. O preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento.

9.1.3.A Detentora da Ata não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior
aqueles praticados no mercado;

9.1.4.A Detentora da Ata perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório;
9.1.5. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

9.1.6.A Detentora da Ata não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
9.1.7.A Detentora da Ata não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços, ou, ainda, se recusar a assinar o termo de Contrato ou Nota
de Empenho/instrumento equivalente;

9.1.8. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na
Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

9.2. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será cancelada automaticamente;
9.2.1. Por decurso do prazo de vigência;

9.2.2. Quando não restarem empresas com preços registrados.

9.3. As empresas beneficiárias da Ata de Registro de Preços não poderão transferir os direitos e obrigações
dela decorrentes a outrem.

CLÁUSULA DÉCIMA -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes deste Registro de Preços estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município de Turvo para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

^

002 DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO

04.122.0201.2012 MANUTENÇÃO DAS TIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00450 E 00000

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. PLANEJAMENTO E QRCAMFNTn

002 DEPARTAMENTO FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.123.0301.2021 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00680 E 00000

003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

04.123.0301.2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
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002 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

15.451.0501.2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01050 E 00000

003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15.451.0502.2032 MANUTENÇÃO E AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01150 E00000

01160 E00504

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃQ

002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

12.122.0601.2037 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01320 E 00103

12.361.0601.2038 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENSINO - ESCOLAS MUNICIPAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01480 E 00000
01490 E 00102

01500 E00103
01510 E00104

12.365.0601.2044 GARANTIA A EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02150 E00104

^

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0701.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02390 E 00000
02400 E 00303
02410 E00492

02420 E 00494

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.243.0801.2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03250 E 00000
PÁGINA 7 DE 13

ATA DE REGISTRO DE PREÇO -PREGÃO ELETRÔNICO N° 84/2022

0048

PREFEITURA MUNICIPAL DE

003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0801.2067 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03690 E 00934

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20.606.0901.2078 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTOS RURAL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04150 E 00000

20.608.0901.1084 PROGRAMA PORTEIRA A DENTRO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04230 E 00000

003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20.606.0901.1089 PROGRAMA DE DIVERSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
04210 E 00000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO E INOVAÇÃO
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

22.661.1001.2086 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04360 E 00000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. CULTURA E TURISMO
002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

27.812.2701.2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE
ESPORTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04480 E 00000

003 DEPARTAMENTO DE CULTURA E CERIMONIAIS

13.392.1301.2091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E CERIMONIAIS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04580 E00000

004 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS

23.695.1500.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04620 E 00000
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12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ENGENHARIA E URBANISMO
002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

18.541.0902.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04790 E 00000

003 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

15.122.0201.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARUIA E URBANISMO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04900 E 00000

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DEVERES E OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
11.1. São devores e obrigações da empresa Detentora da Ata/contratada:

11.1.1. Executar o objeto licitado conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico n°(84/2022)
e de sua proposta,com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade.

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os serviços ou produtos efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), ficando o Município de
Turvo (PR) autorizado a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. Utiiizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, sendo o caso, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.1.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

11.1.6. Apresentar ao Município de Turvo(PR), quando for o caso, a reiação nominal dos empregados
que adentrarão o órgão para a prestação de serviços e/ou entrega de produtos;
11.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e

as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
contratante;

11.1.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
11.1.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Município de
Turvo(PR)toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
11.1.10. Relatar ao Município de Turvo (PR)toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços e/ou fomecimento de produtos;
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11.1.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

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

11.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de
Registro de Preços/contrato;

11.1.14. 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§ 1° do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

11.1.15. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, em partes ou a integralidade do objeto que
apresente avarias ou defeitos, nos termos e prazos previstos pelo Edital;

11.1.16. Comunicar ao Município de Turvo (PR), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
âi^tscede a data prevista para o fornecimento de produtos e/ou prestação de serviços, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
11.1.17. A empresa deverá disponibilizar botíjões em forma de consignado caso a contratante solicite.
11.1.18. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DEVERES E OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
12.1. São deveres e obrigações do Município de Turvo(PR)enquanto órgão gerenciador da Ata de Registro
de Preços/contratante:

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Detentora da Ata/contratada, de
acordo com o disposto pelo Edital do Pregão Eletrônico n°(84/2022), as cláusulas da Ata de Registro
de Preço/contrato e os termos da proposta apresentada pela Detentora da Ata.

12.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços e/ou fornecimento de
produtos, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

12.1.3. Notificar a Detentora da Ata/contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução do objeto, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido.
12.1.4. Pagar à Detentora da Ata/contratada o valor resultante da prestação de serviços e/ou
fomecimento de produtos, no prazo e condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico n°
(84/2022)e seus anexos, em até 30(trinta) dias após o fornecimento de produtos e/ou à prestação de
serviços. Caso o pagamento não ocorra no prazo determinado, estará a Contratante incorrendo em

atraso, com atualização financeira mediante aplicação da variação nominal do índice Geral de Preços
de Mercado da Fundação Getúlio Vargas(IGPM - FGV);

12.1.5.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Detentora da Ata/contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado.

12.1.6. Encaminhar formalmente as demandas, preferencialmente por meio de Requisição de Compra,
de acordo com os critérios estabelecidos pelo Edital do Pregão Eletrônico n°(84/2022).
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"12.1.7. Receber o produto fornecido e/ou serviço prestado pela Detentora da Ata/contratada que esteja
em conformidade com a proposta aceita, conforme Inspeções realizadas, nos termos do Edital do
Pregão Eletrônico n°(84/2022).

12.1.8. Aplicar à Detentora da Ata/contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.

12.1.9.Permitir acesso dos empregados da Detentora da Ata/contratada às suas dependências para a
execução do objeto.

12.1.10. Prestar as Informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante ou preposto da Detentora da Ata/contratada.

12.1.11.A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Detentora da
Ata/contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do termo de Contrato, Nota de
Empenho/Instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato
da Detentora da Ata/contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA -SANÇÕES
13.1. Em caso de atraso Injustificado para assinatura ou entrega da Ata de Registro de Preços ou do Contrato

dela decorrente, de Inexecução parcial, de descumprimento de obrigação contratual, de falha na execução
do contrato, de Inexecução total do objeto, poderá a empresa ser sancionada na forma das penalidades a
seguir:

13.1.1.Advertência;
13.1.2.Multa;

13.1.3.Suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contratar com
Administração do Município de Turvo(PR), por prazo não superior a dois anos, ou;

13.1.4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
Inciso anterior.

^

13.2.Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:
13.2.1.A empresa participante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para sua
participação no certame, não mantiver a proposta ou assumir conduta que, por alguma razão, Importe
transtornos ao devido procedimento llcitatório.

13.2.2.Descumprlmento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, bem
como nas situações que ameacem a qualidade do produto, serviço ou a Integridade patrimonial ou
humana;

13.2.3. Outras ocorrências que possam acarretar transtomos à execução do objeto, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave;

13.3.Poderá ser aplicada a sanção de muita nas seguintes condições:

13.3.1. No caso de atraso Injustificado na execução do objeto, será aplicada multa de 0,3% (três
décimos porcentual)sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 15(quinze) dias,
a partir de quando será caracterizada a Inexecução parcial do objeto.

13.3.1.1. No caso de reincidência, será aplicada a multa de1,0% (um por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 15(quinze) dias.
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13.3.2.N0 caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20%(vlnte por cento) sobre o valor total
do contrato.

13.3.3.Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total
ou parcial do contrato ou morano adimplemento, será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por
cento)sobre o valor total do contrato.

13.3.3.1.As obrigações às quais se refere o item 20.4.3.sãoaquelas que não comprometem
diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições nele
explicitamente previstos.

13.3.3.2. Em caso de reincidência, será aplicada a multa de0,4% (zero vírgula quatro por cento)
sobre o valor total do contrato.

13.4.Poderão ser aplicadas a sanções de suspensão temporária ou declaração de Inidoneidade nas
seguintes condições:

13.4.1.No caso de a empresa ou seu(s) representante, no exercício dessa função, ter sofrido
condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

13.4.2. No caso de a empresa ou seu(s) representante, no exercício dessa função, ter praticado atos
ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.4.3. No caso de a empresa demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA -CONDIÇÕES GERAIS
14.1. A presente Ata de Registro de Preços se vincula, para todos os efeitos, ao procedimento do Preqão
Eletrônico n°(84/2022).

14.2.Aplicam-se à presente Ata de Registro de Preços a da Lei Federal n° 8.666/1993, Decreto n° 10.024/2019
(subsidiariamente e no que couber), e, ainda, as normas da Lei Federal n° 8.666/1993.

14.3. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas da presente Ata serão solucionadas

por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Código
Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, Parágrafo único, do Código Civil), bem como de
conformidade com os princípios gerais de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o
interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado, observando, em todos os casos, as disposições da Lei
Federal n® 8.666/93.

14.4.A presente Ata de Registro de Preços será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.
14.5.Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava (PR) para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste

instrumento, cuja execução, interpretação e solução, inclusive dos casos omissos, serão patrocinadas pelas
normas gerais de direito público, sendo-lhes aplicado, supletivamente, os princípios da teoria geral dos
contratos e das disposições de direito privado.

14.6. A minuta da presente Ata foi confeccionada com supervisão da Procuradoria do Município de Turvo
(PR)e está de acordo com os termos do Parecer Jurídico, razão pela qual, em cumprimento ao disposto pelo
parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n® 8.666/93, segue aprovada. Responsável: Alethéia Giselie
Leonel de Almeida Schnitzer Simões Falei, advogada inscrito nos quadros da OAB/PR sob o n® 96.251

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato de serviços
profíssionais em 02 (duas) vias de igual teor, Juntamente com as testemunhas

abaixo, para os fins de direito, submissos às regras estatuídas pela Lei 8.666/93 e
aos termos do ato que autorizou a contratação.
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Turvo (PR), 05 de julho de 2022.

JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO

GILSON MARTINS AURELIO-ME

Prefeito Municipal

Gilson Martins Aurélio

Testemunha

Testemunha

CPF:

CPF:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
estado do PARANÁ
~
CNPJ:01.614.343/0001--09
0Q007G

Contrato de aquisição de materiais n° 27/2022, que entre
si celebram de um lado o Município de Manfrinópolis e
de

outro lado

a

Empresa

RENATO

MACHADO

MERCADO.

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob n® 01.614.343/0001-09, com sede administrativa á Prefeitura Municipal, situada
na Rua Encantilado, n° 11, Centro, CEP n® 85.628-000, neste Município, neste ato representado
pelo(a) Prefeiío(a) Municipal Sr(a). Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira, portadora da Cédula de

Identidade RG n° 76403171 — SSP/PR e do CPF/MF n° 022.654.289-06, e, residente e domicillado(a)
na Cidade de Manfrinópolis, Estado do Paraná, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro
lado à empresa RENATO MACHADO MERCADO, Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
24.261.360/0001-05, Com sede á AV SAO CRISTOVAO, 1028 MERCADO - CEP; 85628000 -

BAIRRO: CENTRO, Manfrinópolis/PR, Neste ato representado pelo Sr RENATO MACHADO,
Portador da Cédula de Identidade n® 99293152 e do CPF n® 056.659.459-51, Residente e domiciliado

na cidade de AV SAO CRISTOVAO. 1028 CASA - CEP: 85628000 - BAIRRO: CENTRO, a seguir
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir
enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento de recargas de
i^s de cozinha (GLP) para suprir as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura

Municipal de Manfrinópolis, fornecido pela CONTRATADA, de acordo com as condições e
especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Eletrônico n® 15 /2022.
ITENS
~~
Marca

jprodüto
Lote 1

li 946

01

do Unid Qtd

produto
'

I
Preço

Preço

unitário total

^ ^

I

Recarga de gas liqüefeito do petróleoÜQUIGAS UNID300,00118,30 35.490,00
(GLP). acondicionado em botijas de
13 kg, altamente tóxico e inflamável, e
suas condições deverão estar de

acordo com a portaria 47 de 24/03/99
ANP, NPR 14024 da ABNT
TOTAL

35.490,00

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos
teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, especificação
e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e todos os demais
documentos produzidos no procedimento licitatório referido na cláusula primeira.
Parágrafo Único
A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo,
bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93

je^à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - Regime de execução
A contratação se dará na modalidade de Pregão Eletrônico,sob o regime de execução
indireta, do tipo menor preço.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento e Fiscalização

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, através do Executivo Municipal gerenciará e TiecaUzã^ o .
presente contrato.

/}

'

Fica estabelecido como gestor e fiscal de contrato a Servidora ISAB^CAROLINA\MOCRnÂC2.
CLÁUSULA QUINTA - Das Condições do Pagamento
If X/

Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento ino edital do Preg^ Eletrônico

g.g 15/2022 O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 fírinta dias) do mês Subsequente à
Rua Encantilado, 11. Cemro, CEP: 85.628-000, MANFRIí/oPOLIS / PARANÁ

Telefax;(046)3562-1001 e-maii: rnunlVi;Vf:inanrríii(^?lis.pr.gn\.br
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entrega dos materiais e emissão da nota fiscal, uma vez implementada as demais condi^^'
na forma de pagamento.
Parágrafo Primeiro

A despesa decorrente deste pagamento correrá por conta da seguinte dotação orçamentária;
Idotações
ionta da ; jFunclonal pi
Fonte de
Natureza da despesa
lespesa

O

02.001.04.

é

Do Exercício

3.3.90.3O.QO.OO

Do Exercício

O
O
O

3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.Q0
3.3.90.30.00.00

Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

05.003.08.244.0003.2015

O

3.3.90.30.00.00

Do Exercício

05.003.08.244.0003.2015

10.002.15.452.0011.2054

934
303
494
303
103
O
O
O
O
O
O
O
O
O

3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90-30.00.00

Do ExerciClo
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

10.003.15.452.0011.2055

O

3.3.90.30.00.00

Do Exercício

a3.003.04.123.0002.2007
05.002.08.243.0003.6012
05.003.08.241.0003.2014

06.Q01.10.3Q1.0004.2021
06.001.10.301.0004.2021
06.0Q4.10.304.0004.2026
07.002.12.361.0005.2031
07.003.13.392.0006.1007
07.004.27.812.0007.2042
08.001.27.782.0008.2044
08.002.27.782.0008.2045

08.003.26.782.0008.2046
09.001.20.606.0009.2047
09.002.20.606.0009.2048
09.006.18.541.0010.2052

^'

3.3.90.30.00.00

Parágrafo Segundo

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não
ser efetuado o pagamento.
Parágrafo Terceiro

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que tenha sido imposta á CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou
;in.4dimplência. Nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA - Do VALOR ORIGINAL e ATUALIZAÇÃO DE VALORES
A CONTRATANTE pagará â CONTRATADA o valor total de R$. 35.490,00 (Trinta e Cinco Mil,
Quatrocentos e Noventa Reais) pela entrega dos materiais, referente ao objeto licitado.
Para restaurar o ecuilibro econômico financeiro face a eventuais aumentos justificados do objeto
ocorridos após a efetiva contratação o contratado deverá fazer prova e justificar seu pleito perante a
administração municipal.

Reajustes do valor do objeto somente poderão se aperfeiçoar após o decurso do período de 12
meses de contratação, passando a incidir sobre o objeto a partir do 13° mês de contratação. Quando

for o caso tomar-se-á como referência os índices oficiais do INPC, ou outro que owenha a substitjjiFrpara as devidas e necessárias correções.
/
j

pliÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA e VIGÊNCIA DO CONTRAT^ V

Obriga-se a CONTRATADA executar os serviços / entregar os yoens licitados de imediato após
recebimento da requisição de compras podendo ser solicirado parcialmente ho período de

execução do contrato que será de 12 meses (29/03/2022 à/28/03/2023) de/acordo com a
necessidade da Município de Manfrinòpolis.
n
^ J
Rua Encantilado, I í. Centro, CEP: 85.628-000. MANFRlNOPOLiS.'PARANa'
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As entregas deverão ser feita conforme solicitação nos locais indicados na solicitação
estabelecimentos públicos situado no interior do Município independente do quantitativo sem
qualquer ônus extra à Prefeitura.

ocasião da entrega dos materiais, caso seja detectado que os materiais não atendem às

especificações do objeto licitado e proposto, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo, obrigando-se a
CONTRATADA a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 15 dias, garantindo-se
ao CONTRATANTE as faculdades previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A ernpresa vencedora responderá civil e criminalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados, à administração e/ou terceiros, por seus empregados credenciados, nos locais de
trabalho na execução/entrega do objeto;

A vigência do contrato será de 29/03/2022 à 28/03/2027, podendo ser rescindido unilateralmente, por
conveniência da Administração ou por infração as disposições legais e contratuais, ou ser prorrogado
na conformidade da Lei Federal n° 8.866/93.

CLÁUSULA OITAVA

p^ONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
liabilitaçâo exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do prazo
de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos

de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federai;

b)

Certidão de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal.

c)

^

Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão
Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de Io de maio de 1943.

Parágrafo Primeiro

Os docurnentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada
por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda,
mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente
identificado.

Parágrafo Segundo

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados
nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão
competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro.

I^grafò Terceiro
A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta cláusula, caso
seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por meio
de consulta on-line.

CLÁUSULA NONA - Da Garantia

A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE O prazo de garantia dos produtos fornecidos de
no mínimo, três meses para materiais de consumo e de um ano para materiais permanentes e/ou
duráveis, contados da data de recebimento pelo Município.

Todo objeto entregue e/ou executado pelo contratado deverá atender às exigências de qualidade,
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade,

atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições cotádas no art. 39, VIII, da Lgi

1^8/90(Código de Defesa do Consumidor).

Parágrafo primeiro

jj ^ ^

j ^

^

A contratante poderá efetuar, a qualquer tempo após a contrataç^, inspeções pa^ verificar se os
materiais atendem às exigências das normas e especificações.
Rua Encantilado. 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRfNOPOLlS / PAR
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^USULA DÉCIMA-Vedações;
000079
É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer
operação financeira.

k

h

m

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
' T O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados se
admitida subcontrataçáo, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação de
contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de
contrato:

tó^jprátíca fraudulenta . a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) prática coluslva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador. visando estabelecer preços
i em nfveís artificiais e nâo-competítivos;

d)"prática CMrcftlva": causar dano ou ameaçar causar dano. direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.

e) prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante

ppffntamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da

empresa, diretamente ou por melo de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo
organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados
à licitação e à execução do contrato.

pÁSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Penalidades
A recusa injustificada do adjudícatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.

I.

O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às sequintes

penalidades:

Parágrafo primeiro - Advertência;

1.1. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação
correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da CONTRATANTE
e Registrada no Tribunal de Contas Estadual, nos seguintes casos:

1.1.1. Quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e
^èkos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada de
forma definitiva;

1.1.2. Quando a licitante ofertar preço visivelmente inexeqüível na formulação da proposta inicial ou
na fase de lances;

/

1.1.3. Quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante ^fase de larroeíWsollçitaretia^
exclusão antes da aceitação das propostas;
Ij
Jy
T \\

1.1.4. Quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impe^-lo;

^

^

1.1.5. Quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase ea licitaçWf^
Rua En^tüado 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINÓPOLIS / PARANÁ^
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1.1.6. Todas as hipóteses tratadas no subitem 1.1 serão válidas quando a empresa descumprir as
exigências editalíclas pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da
mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

1.2. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor
responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na
fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar
o contrato, nos seguintes casos;

|fe0!*1. Quando a llcitante se recusar a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis
contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

1.2.2. Quando a llcitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento no Início da execução do seu objeto, por um período de 05(cinco) dias úteis
contados do vencimento do prazo para Início da execução do objeto;
1.2.3. Quando se tratar de execução de serviços, caso seja Identificado atraso superior a 15(quinze)
dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa
contratada;

1.2.4. Quando a llcitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a
advertência registrada e fundamentada em documento específico.

Parágrafo Segundo - Multa; É a sanção pecuniária que será Imposta á Contratada, pelo Ordenador
de Despesas do Órgão, por atraso Injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecuçâo
p^ftiesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
1.1. Nos casos de atrasos:

1.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da
licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove.
Vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
1.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da
licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
Inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias;

1.1.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de execução
do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 1.1.1 e 1.1.2;
1.2. Nos casos de recusa ou Inexecuçâo;

^[^1.15% (quinze por cento)em caso de recusa Injustificada do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro do prazo estabelecido pela CONTRATADA ou Inexecuçâo parcial do objeto da licitação,
calculado sobre a parte inadimplente;

,1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela Inexecuçâo total do objeto da
licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
1.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°, da Lei
n° 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a
oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3® do artigo 86 da Lei n® 8.666/93, observada a
seguinte ordem;

1.3.1. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato, quando houver;
1.3.2. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada;

1^.3. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução;
íw. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de Preços de Mercado IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado

em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazp-ii0^:Biit(ega, se dia de

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguifíern^^^
1.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado; ^

1.5.1. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05(cln^Válas; e
1.5.2. A execução de multa cujo montante seja Inferior ao dos respectlv^custos de cobran^ ií.
1.6. A muita poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanç^s, segundo a nati reza e a
gravidade da falta cometida observados os princípios da proporcionalli^de e da razoabilidaae.
1.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Procpsso Administrattopelo Fiscal

|^'contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou Rescisão unilateral do contrato.
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exceto se houver justificado interesse da CONTRATADA em admitir atraso superior a 30(trinta) dias,
sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 1.2.3 do Parágrafo primeiro e 1.1. do
Parágrafo segundo.

p^f^GRAFO TERCEIRO - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da
licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento de Fornecedores, de acordo com os prazos a
seguir:

1.1. Por até 90(noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,

os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia
autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer
fase da licitação.

1.1.1. A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma
natureza registrada em sistema ou documento oficial;

1.1.2. Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
Rwosta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.
1.1.3. Por até 05(cinco) anos, quando a Contratada:

1.1.3.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
1.1.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

1.1.3.3. Receber qualquer das multas previstas no parágrafo segundo e não efetuar o pagamento.
1.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo.

1.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

1.2.1. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, quando o descumprimento da obrigação
Ccorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

1.2.2. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais,
se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida
^i^pde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que
"i^enha substituí-lo.

1.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial Do Município e registrada no
Tribunal de Contas Estadual - TCE.

PARAGRAFO QUARTO - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será
aplicada somente pelo(a) Prefeito(a) Municipal, à vista dos motivos informados na instrução
processual.

1. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,95
e 97 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - Disposições gerais

As sanções previstas nos parágrafos terceiro e quarto poderão também ser aplicadas às empresas
Ou aos profissionais que, em razão do contrato:

1.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
^i^lhimento de quaisquer tributos;

1.2. Tenham praticado atos Ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
1.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
1.2. Do direito de defesa

1.2.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência dá
respectiva notificação.

1.2.2. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a
sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05(cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado ^ reMbimento do recurso,

sob pena de responsabilidade.

Jj

Na contagem dos prazos estabelecidos neste item,^e^duff=5eTá ^ia do inícic^e incluir-se-á o

^Tvenclmento, e considerar-se-âo os dias consecutiydíe)^to^^TO for explicitamotía disposto
em contrário;

(

7

1.2.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao conti4diwno, e apás exaurida a fa^ recursal, a

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo éfarato deverá sei] publicado no
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Diário Oficial do Município, devendo constar:
1.2.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

nn nnoO
U J U U o üi

1.2.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;
1.2.4.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e

1.2.4.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.

^5^5. Após o julgamento do(s) recur8o(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente
que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção nos locais competentes.
1.3. Do assentamento em registros

1.3.1. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município as sanções
aplicadas com fundamento nos itens Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo, as quais se
formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65,
parágrafo 8°, da Lei n® 8.666/93.

1.3.2. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão
ou na entidade.

1.4. Da sujeição a perdas e danos.

1.4.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará

p^ita, ainda, à composição das perdas e danos causados a CONTRATADA pelo descumprimento
oãs obrigações licitatórias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitará ao fomecedor as sanções previstas na
Lei 8.666/93 e alterações.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos de Rescisão
O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas neste
contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do Capítulo III da Lei n.° 8.666/93
em sua atual redação, o direito de dá«lo por rescindido, mediante notificação por escrito, através de
ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
Parágrafo Primeiro

a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos termos do

"caput desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a cláusula décima segunda deste contrato.
Parágrafo Segundo

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por parte
da CONTRATADA.

I.
II.

Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais,

!

especificações e prazos;

illl.

Atraso injustificado da entrega do bem;
IV - Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil da

•

CONTRATADA.

V.

Ausência de entrega de nota fiscal eletrônica (NF-E) considerando a impossibilidade de
pagamento.

Parágrafo Terceiro

A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:

I.

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,* justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está s ubordinada a

CONTRATANTE, devidamente deduzidas em proced^ ^mlnistratívo regutáffnjpfí^
instaurado;
[1 i
/ ^. (I - V
II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dosSjens, acáuierando
^ modificação do valor inicial do contrato, além do limite p^mitido no artigo 65, parágrafo 1®, da
Lei 8.666/93;
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Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, imp^ítíva da*
execução do contrato;

IV.

Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, com redação dada
pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

Parágrafo Quarto

A rescisão deste contrato poderá ser:
I.

Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nesta
minuta;

II.

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para a Administração;

III.

Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual.

Parágrafo Quinto

Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, os itens 1 e II, do
parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Alterações Contratuais
I.
Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
65 da Lei n.° 8.666/93 e alterações.

^ÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Manfrinópolis, á luz da legislação, da
jurisprudência e da doutrina aplicável á espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro
i

Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão-PR para dirimir quaisquer questões relativas a
este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes,
firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.
Manfrinópolis em 29/03/2022

' Mua r-

/

N
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Município de Manfrinópolis

RÉNATOUflACHADO MERCADO

llena De Fatima Pegoraro Oliveira

RENATO MACHADO

022.654.289-06

056.659.459-51

Prefeita Municipal

SUSANAfRANCISCONI

Wo^imktí

03441940946

06844989954

Testemunha

Testemunha
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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
Planalto-Pr., 26 de julho de 2022

DE:

Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades de
consumo das unidades administrativas deste município de Planalto-PR,
encaminhamos:

PARA:

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

PARA:

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

PARA:

Departamento Jurídico;

á fins de análise e indicação da modalidade a ser
adotada.

Cordialmente,

c■
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

00G3
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Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583

MUNICÍPIO DE

BLANALEQ

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-Pr, 26 de julho de 2022.

DE:

Secretaria de Finanças

PARA:

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção á solicitação visando a Aquisição de recarga de
gas liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades de consumo das unidades
administrativas deste município de Planalto-PR. expedido por Vossa Excelência na
com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal
de 1988, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do referido

processo observadas as características e demais condições, especificações, valores
e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os recursos

mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelo pelos
secretários; Angela Regina Garcia Caneppa, Lízandra Cristina Boni, Marcelo Felipe
Schmitt, Marli Salete Dieckel de Lima, no valor total de R$85.800,00 (oitenta e cinco
mil e oitocentos reais), sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destínação de recurso

00190

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

00940

07.121.12.361.1201.2036
07.121.12.365.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

01310

07.121.12.365.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02400

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.30.00.00.00000

01270

3.3.90.30.00.00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER
Contador

C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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Ôrgâo/Unida3e/Prc3jelo ou Atiwdade/Conta de despesa/Fonte de recurso( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET)

Valor autorizado

Valor atualizado

Liquido errpenhado

Saldo atual

200.000,00

04.122.040^2007

AtlvidadedoOepartamentodeAcMnistraçãoGeral

206000,00

3.3.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

00190

00000 0000rtDl/07/00AX) Recursos Ordinários(Uvres)

E

04.124.0^2015

MATERIAL DE CONSUMO

00430

00000

0000/01/07/OQ/00 Recursos Ordinários(ü\res)

3.3.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

00500

00000 0000/01/07/00/00 RecursosOrdinários (Uvres)

E

16.482.1601,1054 ConstfuçãodeNúcleosHâiitai^onaís
3.3.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

00560

00000

E

;v±i|

O0OO/O1/D7/OCV00 Recursos Ordinários (Uvres)

1645Ê^50l.2cra ManutençSodosServiçceUrbanos
3.3.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

00680

E

00000

00680

EA 00000

OOOOrt)1/07/OaTO Recirsos Ordnários (Uvres)
OOOOK)1/07/OCVOO

Recursos Ordinários (Livres)

Manutenção dos Serviços Rodouiános
3.3.90.30,00.00

MATERIALDECONSUMO

00720

00000 0000431/07/00/00 Recursos Oranános(Uvres)

E

. 2S.7B22601.1GE6

Pavintertaçãofl Restauração de Estradas Municipais

3.3.90.30.00.00

MATERIALDECONSUMO

00760

00000 0000/01/07/004» Recursos Ordinários(Uvres)

E

200000,00

Conlabilidade e Çqnb^jrt^ii?

3 3.90.30.00.00

E

a».ooo.oo

ISOOOIÃOO

156000,00

106000,00

106000,00

96661,64

100.000,00

100 000,00

99661,54

338,46

50.000,00

60.000,00

0,00

66000,00

66669,95

50000,00

50 000,00

466666,e$;i

;;636555,73

46&fi5S,69

636556,73

566895,78

466 555,69

466 555,69

466384,18

171,51

0,00

170000,04

100.511,60

69488.44

60600Q,I»|

600.5^

649.68621

60414,7

600.000,00

600.000,00

649.68621

60.414,79

50.414,79

600 000.00

600 000,00

549585,21

306000,00

306000,00

294.:^Í2~

300.00600

306000,00

294.23612

164.000,00:

334.000,00

65.013,71

100.000,00

200.000,00

28.786,52

676688

6601671

*

'12,361.1201,2036 ManutençâodoEnsinoFundamenial
3.3.90.30.00.00

WiMffilS

MATERIALDECONSUMO

^

00940

E 00000 0000/01/074IQ4» Recusos Ordinários(Uvres)

ioo.coo.oo

100.000,00

^

00940

EA 00000 0000/01/07/004» Recursos Ordinários(Uvres)

0,00

100000,00

Emilidopor:CADASTRODEPPA,naversâo;5529z
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órgão/Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso( F. PADRÃO/ORIG/APIU DES/OET )
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Valor autorizado
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PLANALTO

EDITAL DE LiCITAÇÃO
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL N°
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

./2022

"EXCLUSIVO ME-EPP"

1-PREÂMBULO:

1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 123/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n*" 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei

n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna
pública a realização de licitação, no dia

/

/2022 , às

00 f

)horas, no

Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município
de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos
constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às
/

00 í

) horas do dia

/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo
telefone (46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: 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-D9 OBJETO

2.1- É objeto desta licitação a Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo
destinado ás necessidades de consumo das unidades administrativas deste município
de Planalto-PR nas condições fixadas neste edital e seus anexos.
Item

Objeto

Quánt

Unid

Valor

Valor total

UniL
01

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume liquido 31,5 litros,
peso liquido 13 kg.

02

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico e industrial, volume líquido
108,0 litros, peso 45 kg

TOTAL

400

UN

110,00

100

UN

418,00

R$44.000,00

R$41.800,00

R$85.800,00

00G9
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2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$85.800,00 (oitenta e
cinco mil e oítocentos reais), 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:
/
/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.

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de

Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1- A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
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um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único

admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2- No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1- No caso de sócio ou proprietário:

5.2.1.1- Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2-Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedades Empresariais;

5.2.1.3- Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;

5.2.1.4- Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;

5.2.1.5- Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

5.2.2- Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar

devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

5.2.2.1- Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2- Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;

5.2.2.3- Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando a comprovação

da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4- Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

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

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

5.4- Para usufruir do 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):

3O

3
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6.1- O arquivo de Proposta deve ser solicitado no e-mail licitacao@planalto.pr.qov.br.

onde deverá constar o numero da licitação a qual se quer o arquivo, juntamente com
contrato social e alterações contratuais para cadastramento da empresa.
6.1.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1. deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma
eletrônica em (Pendríve) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
impressa em 01(uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
com poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado,
preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste,
em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser

elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente
no modelo de proposta de preços(Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação:

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

Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.

b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da
presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo,
60(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e 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
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assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

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

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

k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.

I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de

responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.

c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
ínexequíveis.

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60(sessenta) dias conforme especificado no item 6 1 letra
"c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
8 deste edital de licitação.
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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 N°

/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

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

/2022

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a sessão,
após abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
não previamente credenciadas.

8.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro(a)
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

8.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a)
Pregoeiro(a) concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de

credenciamento dos representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital,
exame este iniciado antes da abertura da sessão.

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro(a) promoverá a abertura
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as
suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito 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
6
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conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:
9.2.1 -Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço(FGTS);

9.2.1.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da

União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

9.2.1.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
9.2.2-Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60(sessenta) dias antes da abertura das propostas.

9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

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

9.2.2.2.2- Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em

cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.3- Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440 de
7 de iulho 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);
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9.2.5.4- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2.5.5 - Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido
pelo órgão competente local da sede da proponente;

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 artioo 43 6
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

9.3.4-As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade,
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6-Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e

poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01(uma) hora anterior à abertura dos envelopes,

evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação!
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - Pr!
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poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis, n°
1583 - Centro, no horário de 07:30h ás 11:30h e das 13:30h as 17:30h, sem custo

algum para a empresa interessada em participar do certame, desde que
acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

9.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da
habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação.
9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-

se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.
10-DO JULGAMENTO:

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

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

lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

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

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

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

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

10.2.3- 0(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
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item 6 aquelas licítantes 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- 0(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para
os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- 0(a) Pregoelro(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
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realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

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

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06.

10.3.1. Destina-se exclusivamente para mícroempresas 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.
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Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.5-Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a)
Pregoeiro(a), na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição. e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de
existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.

10.4.6-Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e,
em caso positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.4.7-Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3(três)

dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos;

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

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

10.4.10-Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de

sua interposição. será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade

Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto á contratação.

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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11.1- A empresa contratada deverá fornecer o produto na Secretaria solicitante deste

Município de Planalto, no prazo de até 60 (sessenta) minutos após o recebimento do
Pedido de Entrega.

11-2- O produto deve ser de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros
vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando rigorosamente as
características especificadas, devendo ser apresentados em embalagens específicas,
adequadas para proteger seu conteúdo contra danos durante o transporte até o local
de entrega.

11.3-A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s)
que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
11.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

11.5- A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e
taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de
obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e
equipamentos correrão pôr conta da 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.
11.6- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL:

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

12.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de

contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições esjabelecidas neste Edital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

"^2.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
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12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de

impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;

6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado á multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,

injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre ò
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 /o (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

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

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração á qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 1()^ (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza

e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento Inadequado

do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
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2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°

8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitandose os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

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

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, á 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 fíerdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
13- DO REAJUSTE

13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do

objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de
apresentação de 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 itens e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que a

contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em
prejuízo da Municipalidade.

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para

subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Contratada.

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a

analise técnica e jurídica do Município de Planalto

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo

analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos

serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.
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14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até 30{tnnta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcionai programática

Destinação de recurso

00190
00940
01270
01310
01630

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

02400

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.QO.QQ.OOOOO

07.121.12.365.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

07.121.12.365.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.30.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 14.1.

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório
PREGÃO PRESENCIAL n° ....12022.

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

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR, na Praça

São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2^ a 6® feira, no horário compreendido
entre as 07:30h e 11:30h edas 13:30h e 17:30h.

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;
15.2- O prazo para impugnaçâo 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.
16
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15.3- A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

15-4- Todos os recursos serão Interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 02(dois) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a)
Pregoeiro(a) concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo
suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde

logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada a vista
imediata dos autos.

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.
15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

16.1 - O prazo de vigência e execução do presente contrato será de 12 meses,
contados a partir da assinatura do mesmo.

17- DA CONTRATAÇÃO

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de

CONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de Contatada, a qual
observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste Edital e
seus Anexos.

1T.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.

17.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3-Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art 64 6 1° da Lei n°
8.666/93.

'o

.

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do Contrato.

17.4-0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período nos
termos do art. 64,§ 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do Contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art 4° inciso
XXIII, da Lei n.° 10.520/02.
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17.5,1- Até a efetiva celebração do Contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente

apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem

prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

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

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

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

18.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de
Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da

licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
19 - ANEXOS DO EDITAL

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

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Flabilitação*
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 — Termo de Referência;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato.

Planalto-PR,

de

de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

)0
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PREGÃO PRESENCIAL N° ..J2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO,

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

Credenciamos

Sr.(a).

portador(a) da cédula de identidade sob

n°

A participar do procedimento llcitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

N° ..../2022 instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal
da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer
lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem
necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:
RG/CPF
CARGO

(assinatura com firma reconhecida)
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PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022

ANEXO 111 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIIVIENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

representante

legal

empresa.

na

qualidade

de

Proponente

do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022

instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital
de licitação.

Por ser a expressão da verdade,firmamos a presente.
Local e data

/

/

NOME:
RG/CPF
CARGO

0088

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
-'Uk.iIí'

MUNICÍPIO O
mm SWmÍB

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maíl: planaíto@planafto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL N° ..../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 íicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° ....12022,

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

/

/

NOME:
RG/CPF
CARGO

o

3
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PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO^

FONE:

MUNICIPIO:

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022, por seu representante, declara, na forma e sob
as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de

1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:
RG/CPF

CARGO

3
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PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022

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

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST.

O

representante

legal

da

empresa.

—

——

,

na

qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° ...72022

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

o
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .../2022
PREGÃO PRESENCIAL N° ..../2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,

senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercido 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
pelo Administrador(a) o Sr(a)
portador(a) do RG n.°

, neste ato representado
brasileiro(a), comerciante,
e do CPF sob n.°
,

residente

e

domiciliado(a),

na

Cidade

de

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

O objeto deste contrato é Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado
ás necessidades de consumo das unidades administrativas deste município de
Planalto-PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:
ITEM

OBJETO

QUANT. I VALOR UNITÁRIO I VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N°

/2022, juntamente com seus

anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$

("

)daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA

30
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ào ate 30

(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a

descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
solicitante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as

condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
o) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações
na legislação pertinente.

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula 14.1 do Edital.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.

Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTFRATANTE:

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,
fixando4he prazo para correção de tais irregularidades;

d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) A empresa contratada deverá fornecer o produto na Secretaria solicitante

deste Município de Planalto, no prazo de até 60 (sessenta) minutos após
o recebimento do Pedido de Entrega.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.525/0001-16

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

b) O produto deve ser de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e
outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando
rigorosamente as características especificadas, devendo ser
apresentados em embalagens específicas, adequadas para proteger seu

conteúdo contra danos durante o transporte até o local de entrega.
c) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s)
objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não
importará na aceitação.

d) Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
e) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários,
bem como imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além
das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, lubrificante,
pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr

conta da 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.

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de
acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00190

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

00940

3.3.90.30.00.00.00000

01270

07.121.12.361.1201.2036
07.121.12.365.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

01310

07.121.12.365.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02400

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
26
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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/o (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) ^ O /o (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, sujeitando27
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se 08 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 irripedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.

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

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato

é de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado,
por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57*
Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando

o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do

fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de

preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de itens e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
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Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTfRATADA.

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)
e)

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a
boa execução do presente Contrato;

f)

o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores"
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
g)
decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
h)

dissolução de Sociedade;

i) ^ alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;

j)
razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;

k)

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada

impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro CEP" 85 750-000Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAÇÃO
Q0S7
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se supletivamente. os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente

contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
Planalto-PR,

CONTRATANTE

de

de 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

3
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PARECER JURÍDICO

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1.
Trata-se de procedimento licítatório, na modalidade Pregão Presenciai,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de gás liqüefeito para
atender as necessidades do Município de Planalto-PR, cujas especificações estão
estabelecidas em solicitação data de 25 de julho de 2022.

2.

Fora realizada pesquisa de preços junto a 03 (três) fornecedores e

pesquisa junto ao banco de preços, utilizando-se o menor valor encontrado
para lançamento da presente licitação.
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 25 de julho 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 26 de julho de
2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 26 de julho de
2022;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;
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5Na seqüência, em data de 02 de agosto de 2022 o processo foi
remetido a esta Procuradoria para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta
de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo único, da
Lei no 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade
no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

I.

DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei no

10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comun^g no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

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.

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.

^

A Administração optou pela utilização do pregão presencial, o

que não foi devidamente justificado.

10Saliento 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.

_
A CPL já fora devidamente advertida a respeito deste
posicionamento, o qual está consolidado pelo Acórdão n® 302/21 do TCEPR, datado de 26/03/2021.

.

Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de

Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15,
§3°, inc. I, da Lei no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei 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
Art. l" da Lei n° 10.^0/2002;"Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que sera regida por^ esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para osfins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especijicações usuais no mercado."

^ An. Ih ^ compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, das Estados, do Distrito Federa!e dos Municípios, quando efetuadas peh
sntema de registro de preços previsto no an 15 da Lei n'B.666. de 21 deJunho de 1993. poderio adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.
14. ^
Por fim, o artigo 2^ do Decreto r\o 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.

^ Administração Municipal optou por não realizar a contratação via Ata

de Registro de Preço.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

16.

O pregão é regido pela Lei no 10.520/2002, o Decreto no 3.555/2000,

e, subsidiariamente, a Lei n© 8.666/93.

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 defmição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a
competição;

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
orgao 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.

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

2.1. Da justificativa da contratação

1^^'.
a justificativa
da contratação,
extrai-se
da
legislação
deSobre
regência,
tratar-se de da
ato necessidade
atribuído à autoridade
competente
(ou, por
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
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encarregado da contratação no âmbito da Administração)^ a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.

20.

Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,

com exposiçao^da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referencia 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.

^ 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

dependera da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por
ISSO, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e
corresponder a real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que
nao agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da

municipalidade, ou, ainda, que estejam

defasadas tecnológica

e/ou

metodologicamente.

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

23.

A Lei no 10.520/2002 (art. 3o, I) determina também que a autoridade

competente

estabeleça,

de

modo

motivado,

as

exigências

de

hat^htaçao/qualificaçao, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por

inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

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

2-2- Do Termo de Referência e da definicãn do objeto
^ 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.
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.

^

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III

^4.
3.555/2000
a definição
objeto do certame
pela
autoridade
competente,
exigidaque
na balizará
Lei do Pregão
(no do
10.520/2002).
Nos autos

^^ercebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.
Lei n® 10.520/2002, art. 3°, 1; Decreto n" 3.555/2000, art. 8°, III a.
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, Psra a licitude da competição, impende também que a definição

do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do

Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

29 ^
Convém lembrar que o art. 7°, § 40 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.

dus tudo indica, tal requisito foi atendido parcialmente.
2-3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

^ 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.

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de

Constas nem senipre 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.

^4.

^ 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 a contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenário) e aue não
pode haver vinculo societário entre as fimoresas pesquisadas fAcordãn n®
4.561/2010-13 CámaraT

36.

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

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);
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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, tajnbém, 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
(tres) fornecedores, pesquisa junto ao banco de preços e contratos com
municípios vizinhos, utilizando-se o menor valor encontrado para
lançamento da presente licitação, motivo pelo qual entendo escorreita a
pesquisa realizada.

Friso, novamente, em especial ao ilustre Preaoeiro aue irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de aue atualmente o TCU tem entendido oup

referido servidor também é responsável por conferir os preços dos itens aue estão
sendo licitados.

41.

Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

Referido entendimento fora exarado no Acórdão no 2.318/17 do TCU,
onde fixou-se o entendimento de que é de responsabilidade do nreaoeiro e da

autoridade que homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de oreco. ou
seja, se ela realmente atende aos critéring exigidos, estando dentro do prern Hp
mercado e se não houve sopre-prpçn.

Asslrru—cabe

—CPL e à Administração Municipal decidir pelo

prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

„
Portanto, sugiro selam reanailsadns os orecos lançados que possuam
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.

variaçao considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se

^

Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da

licitaçao 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.

.

A composição dos preços deve observar uma "cesta de preços", a aual

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 aiauns casos a reQinneliHeHe

Art. 18, IdaLCn" 123/2006; Art. 6" do Decreto n° 6.204/2007 eart. 34 da Lei n° 11.488/2007.
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Oriento—gue—seja entrado em contato com as empresas que se
saqrarann vencedoras em cejtames similares mais próximos à presente data, a fim
de saber se houve variação de preços ou se os preços continuam similares.
solicitando cotação.

^ Destaco^—Qínda,—que em referidos casos^ em decorrência da

contratação ser pública, poderá a CPL contatar o Município contratante fda pesquisa

no banco de preços) e averiguar Qual o preço está sendo praticado neste momento
para aquele determinado produto.

^ssa pesquisa auxiliará na descoberta do preço de mercado, visto que.
^—preço fora—mantido,—mesmo passados alcuns dias/meses da contratação

pesquisada no Banco de Preços, demonstra oue referídn preço ainda é o oreco real
de mercado.

Porém, caso tenha ocorrido reeauílíbrio econômico financeiro naquele
contrato, devera 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 temporai entre a abertura da licitação e a efetiva
contratação.

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

2.4. Das Exigências de Habilitação

52.

^

A Lei no 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a

verificação de que "o 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",

Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem

realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a saúde econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram-

se em situação invejável, recomendando-se exigira 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 Propristag

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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Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

~ de licitação8-666/93,
ao presente
caso,orçamentários
estabelece quequea
realizaçao
depende aplicável
da previsão
de recursos
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

e generico merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais
para a realizaçao do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.
2.7, AMtorizacão para a abertura da licitação

ç- ■ - do
Superadas
relativas
ao planejamento
como
a definição
objeto easa etapas
indicação
do recurso
próprio paradaa contratação,
despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.

~

3^555/2000

conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a

^ abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto no

2.8, Da Minuta do Edital e seus Anexos

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

61.

Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,

desde que observadas tQdas 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 uiteriores 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) SoNcIto que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos

devera vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar.
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 providencias cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria
Jurídica para novo parecer.

Após, à consideração superior.
Planalto/PR, 02 de agosto de 2022.

JOÃO^^NOEREON KLAUCK
ProcurMtíÊÍtínSíco/p OAB/PR n. 61.323
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

%
MUNICÍPIO DE

PLANALTO
pf* mm VhwiO» mHkt*^

CNPJ:76.450.526/000M6

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 04 de agosto de 2022

DE;

Luiz Carlos Boni

PARA:

Pregoeira/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCiAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à
Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás necessidades

de consumo das unidades administrativas deste município de Planalto-PR, nos
termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.
° 8.666/93 e suas alterações. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei

Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de
26/06/2007, e demais disposições legais.
A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 123/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

O)1 C .

i

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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município de planalto
CNPJ:76.450.526/000M6

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

MUNICfPIO OE

PLANALTO

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
"EXCLUSIVO ME-EPP"

1-PREÂMBULO:

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 123/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações, Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei

n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis, torna
pública a realização de licitação, no día 18/08/2022 , ás 14:00 (quatorze) horas, no

Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município
de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos
constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus

Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 14:00 íauatorze) horass do dia
18/08/2022.

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

2-1- É objeto desta licitação a Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo

destinado ás necessidades de consumo das unidades administrativas deste município
de Planalto-PR nas condições fixadas neste edital e seus anexos.

ptém"

Objeto

Quant

Unid

Valor
Unit.

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico, volume liquido 31,5 litros,

400

UN

110,00

100

UN

418,00

í-^

01

Valor totá!

R$44.000,00

peso liquido 13 kg.
02

Gás liqüefeito de petróleo, uso
doméstico e industrial, volume liquido
108,0 litros, peso 45 kg

lUIAL

R$41.800,00

R$85.800,00

2),-0
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2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$85.800,00 (oitenta e
cinco mil e oitocentos reais), 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: 18/08/2022.

HORA: 14:00 horas.

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

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;

b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de

licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

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

admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2- No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1- No caso de sócio ou proprietário:

5.2.1.1- Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2-Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedades Empresariais;

5.2.1.3- Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;

5.2.1.4- Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;

5.2.1.5- Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

5.2.2- Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar

devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

5.2.2.1- Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2- Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;

5.2.2.3- Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando a comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4- Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

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

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

5.4- Para usufruir do 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):

^O
3
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6.1- O arquivo de Proposta deve ser solicitado no e-mail licitacao@planaíto.pr.qov.br.

onde deverá constar o numero da licitação a qual se quer o arquivo, juntamente com
contrato social e alterações contratuais para cadastramento da empresa.
6.1.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma
eletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser
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, Modelo, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a
vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecuçào 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
4
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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 federai
mencionada no preâmbulo deste edital.

I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
que a proponente:

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si
e obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e
reconhece que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de

responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o
mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da sessão marcada para a
licitação.

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.

c) Reconhece como irrestrita e Irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e
completo fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60(sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra
"c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
8 deste edital de licitação.
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6.4.1.S-Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02(do objeto)
e no anexo {(proposta de preços).
7- FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes

credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro(a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em
02(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo;

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022

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,
apos 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 HABILITAÇÂO.

9.1- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO(ENVELOPE N° II):

9.2- A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
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a

conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabllltação:
9.2.1 -Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço(FGTS);

9.2.1.2- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da

União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

9.2.1.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

9.2.1.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;
9.2.2-Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoelro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60(sessenta) dias antes da abertura das propostas.
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;

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

9.2.2.2.2- Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em

cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.
9.2.3- Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12 440 ds
7 de iulho 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);
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9.2.5.4- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2.5.5 - Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido
pelo órgão competente local da sede da proponente;
9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo(a) Pregoeiro(a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em
papel termo- sensível(Fac - simile).
a)serão aceitas apenas cópias legíveis;

b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;

c) os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2-0(a) Pregoeiro(a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou

circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43 §
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
parágrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

9.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e
deverão ser apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade,
terão suas autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01(uma) hora anterior à abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação,
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,
8
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poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis. n°
1583 - Centro, no horário de 07:30h ás 11:30h e das 13:30h as 17:30h, sem custo
algum para a empresa interessada em participar do certame, desde que
acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

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

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-

se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração
das propostas de preço.
10-DO JULGAMENTO:

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

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

lances verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante desejar efetuar

ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for
o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para
aquele item.

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

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

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

10.2.3- 0(a) Pregoeiro(a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
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item 0 aquelas lícitantes 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- 0(a) Pregoeiro(a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para
os lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente em
ordem decrescente de valor.

10.2.8- 0(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
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realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.18- 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 MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06.

10.3.1. Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno
porte, ou que se enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°
123/2008 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 licitarites que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

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

10.4.4-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05(cinco)

dias uteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a
devida^ regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.
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Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, impNcará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à

Administração convocar os íicitantes 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 íicitantes 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
íicitantes 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 á habilitação das íicitantes 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 íicitantes 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

hcitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade

Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto a contratação.

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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11.1- A empresa contratada deverá fornecer o produto na Secretaria solícitante deste

Município de Planalto, no prazo de até 60 (sessenta) minutos após o recebimento do
Pedido de Entrega.

11.2- O produto deve ser de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros
vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando rigorosamente as
características especificadas, devendo ser apresentados em embalagens específicas,
adequadas para proteger seu conteúdo contra danos durante o transporte até o local
de entrega.

11.3- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o(s) objeto(s)
que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
11.4- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.

11.5- 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, combustíveis, lubrificante, pneus, 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.
11.6- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item.
Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

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

12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;

12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

12.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de

contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

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.

2)0 pJi
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12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência:

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,

injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o
valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na

hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da ata de sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;

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

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza

e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:

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

14
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2) Constituem Ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°

8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitandose os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

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

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso cobrada
judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

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

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

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com

a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
13- DO REAJUSTE

13.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do

objeto são FIXOS E IRREAJÜSTÁVEÍS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

13.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de
apresentação de planllha(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 itens e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que à

contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

13.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este

deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em
prejuízo da Municipalidade.

13.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Contratada.

13.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
analise técnica e jurídica do Município de Planalto

13.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo

analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.
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14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até 30(trlnta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fjscal(ls) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destínação de recurso

00190

02.103.04.122.0402.2007

3.3.90.30.00.00.00000

00940

07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000

01270

07.121.12.365.1201.2045

3.3.90.30.00.00.00000

01310

07.121.12.365.1201.2046

3.3.90.30.00.00.00000

01630

09.126.10.301.1001.2027

3.3.90.30.00.00.00000

02400

10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.30.00.00.00000

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 14.1.

14^- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura
14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já

PREGÃO PREsTNaALn" 067/^^^^^^

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

14.8- Em caso de_ não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais

deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 15.2, mediante:

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR na Praça
Sao Franasco de Assis, n° 1583. centro, de 2- a 6^ feira, no horário compreendido
entre as 07:30h e 11:30h edas 13:30h e 17:30h.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

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

Jo
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15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposíção de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

''S.A- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 02(dois) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do
recurso.

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

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito
de recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente

proteiatòrios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

15.7- Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivos.
15.8- O acolhimento de recurso Importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

16.1 - O prazo de vigência e execução do presente contrato será de 12 meses,
contados a partir da assinatura do mesmo.

17- DA CONTRATAÇÃO

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
^^MXDA
Município que
de será
Planalto,
que será
denominada
de
CONTRATANTE, e a licitanteo vencedora
denominada
de Contatada,
a qual
observará todas as normas legais e regulamentares, além das previstas neste Edital e
seus Anexos.

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

y.2.1- As condições de aquisição constam no presente Edital, e poderão ser

detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.
17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta.

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por Igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art 64 S 1® da Lei n®
8.666/93.

'^

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do Contrato.

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

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do^Contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4° inciso

XXIII, da Lei n.® 10.520/02.
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17.5.1- Até a efetiva celebração do Contrato com o adjudicatárío, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente

apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02. sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- Esclarecimentos relativos a presente licitação e ás condições para atendimento

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

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.
18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.

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

18.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de
Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da

licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
19 - ANEXOS DO EDITAL

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

ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;

ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Contrato;
ANEXO VIII — Termo de Referência.

Planalto-PR, 04 de julho de 2022.

L O I ) P . j)o rv .
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022
ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:_

MUNICÍPIO:

EST.

Credenciamos

o(a)

Sr.(a).
portador(a) da

cédula
CPF

de Identidade sob

n'

sob

A participar do procedimento llcitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

N° 067/2022 instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante
legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta,
oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que
se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:
RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

o

3
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UNtCfPiO OE

PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022

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 N° 067/2022

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 N° 067/2022
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 licitatório. sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022,

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

30/
21
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PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:
CNPJ N°

ENDEREÇO.

FONE:

MUNICÍPIO:

EST

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022, 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

O
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PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022

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

RAZÃO SOCIAL:.
CNPJ N°

ENDEREÇO

FONE:

MUNICÍPIO;

EST.
O

representante

legal

da

empresa

^

^

, na

qualidade

de

Proponente

do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022,
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

2)O

'
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .../2022
PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro,
casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná,
portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA:
inscrita no CNPJ sob n.°
'
Cidade de
pelo Administrador(a) o Sr(a)
portador(a) do RG n°
residente

e

^

devidamente

, com sede à

domiciliado(a).

, neste ato representado

, brasileiro(a). comerciante.
e do CPF sob n.°
na

Cidade

de

pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá
nos termos da Lei n° 8.666/93. de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições
do Edital de Pregão Presencial N° 067/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado
ás necessidades de consumo das unidades administrativas deste município de
Planalto-PR. nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:
ITEM I OBJETO

QUANT. I VALOR UNITÁRIO I VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL N°. 067/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(

)daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão ate 30

(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e
devidamente acompantiada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.

Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a

descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
solicitante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma:

a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
o) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de

alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações
na legislação pertinente.

Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula 14.1 do Edital.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.

Paragrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

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

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

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

d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
f) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) A empresa contratada deverá fornecer o produto na Secretaria solicitante deste
Município de Planalto, no prazo de até 60 (sessenta) minutos após o
recebimento do Pedido de Entrega.
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b) O produto deve ser de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros
vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade, observando rigorosamente as

características especificadas, devendo ser apresentados em embalagens
específicas, adequadas para proteger seu conteúdo contra danos durante o
transporte até o local de entrega.

c) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas o(s)
objeto(s) que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará
na aceitação.

d) independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
e) A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciáríos. bem como imposto
e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de
mão de obra. combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos
materiais e equipamentos correrão pôr conta da 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.

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão poderá
exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo

celebrado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS-

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00190
00940
01270
01310
01630

02.103.04.122.0402.2007
07.121.12.361.1201.2036

3.3.90.30.00.00.00000
3.3.90.30.00.00.00000
3.3.90.30.00.00.00000
3.3.90.30.00.00.00QOO

02400

07.121.12.365.1201.204^
07.121.12.365.1201.2046
09.126.10.301.1001.2027
10.144.08.244.0801.2024

3.3.90.30.00.00.00000
3.3.90.30.00.00.00000

SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO rAob CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legisiação em

vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estara sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabeiece a Lei de Licitações.
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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 licltante 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.

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, sujeitando0135
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se 08 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 ínidoneidade para licitar e contratar com

a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA NONA -PRAZOS

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato
é de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado,

por igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57*
Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando

o valor unitário do objeto são FIXOS E ÍRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artiqo 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 Itens e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições Inicialmente
avençadas.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
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Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.

Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de 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)
e)

não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do

CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou

transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a
boa execução do presente Contrato;

f)
o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
g)
decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
h)

dissolução de Sociedade;

i)

alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,

a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;

P
razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;

k)

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE,em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -SUBCONTRATAÇÃO

3o
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Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações. Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
contrato em 02(duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.
Planalto - PR,

CONTRATANTE

de

de 2022.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

o 1^1
30
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Prefeitura Municipal de Planalto
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
«PREGÃO PRESENCIAL" N° 067/2022

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 sito a Praça São Francisco
de Assis, n® 1583, fará realizar Licitação na Modalidade

PREGÃO PRESENCIAL sob n® 067/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo
destinado

ás

necessidades

de

consumo

das

unidades

administrativas deste município de Planalto-PR.
VALOR TOTAL: R$85.800,00 (oitenta e cinco mil e
oitocentos reais).
DATA DA ABERTURA: 18 de agosto de 2022 - às 14:00
(quatorze) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em
horário
de
expediente
ou
pelo
e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identíficador:86252048

Matéria publicada no Diário Oficial dos Mimicípios do Paraná
no dia 05/08/2022. Edição 2577
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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município DE PLANALTO

A\TSO DE LICITAÇÃO

AVTSO DE LICITAÇÃO

"PREGÃO PRESENCIAL" N"066/2022

"PREGÃO PRESENCUL"riHí7»

O município de PLANALTO faz saber aos interessados que cora 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 tf 8.666/93 e coraplementares, LC
123/2006 e 147/2014, era sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, tf 1583,

fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob tf
067/2022, conforme descnto abaixo:

OBJETO: Aquisição de recarga de gás liqüefeito de petróleo destinado ás
necessidades de consumo das unidades administrativas deste município de
Platjâíiii-PR.

VAi..A TOTAL:R$85.800,00(oitenta e cmco mil e oitocentos reais).
DATA DA ABERTURA: 18 de agosto de 2022- às 14:00(quatorze) horas,
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de
expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

O município de planalto faz saber aos interessados que cora base na Lei
Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de n° 2727/2007
de 26/06,'2(K)7 e, subsidiariamente, à Lei n® 8.666/93 e complementares. LC
123/2006 e 147/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis. n° 1583,

fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n"
066- 2022, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de equipamento
Gerador carenado com potência mínima de 84 KVA trifâsico em 60Hz. deste
Município de Planalto, no Estado do Paraná.

VALOR TOTAL: R$ 91.814,50 {noventa e um mil oitocentos e quatorze reais
com cinqüenta centavos).
DATADA ABERTURA: 18 de agosto 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 BONÍ

Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS BONÍ

Prefeito Municipal

RESULTADO E HOMOLOGACÀO DE DISPENSA
DISPENSAI 024/2022

O município DE PLANALTO, com base no art. 24, indso XIII da

Lei 8.666/93, Decreto Federal n® 9.412/2018 e suas alterações posteriores, dispensa de
município DE PLANALTO

licitação a despesa abaixo especificada:

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de troféus de recordação, para

AMSO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N"068/2022

premiação de eventos culturais, recreativos e educacionais, para atender a Secretaria
de Cultura de Plaiialto-PR.

VALOR:RS 16.375,00(dezesseis mil trezentos e setenta e cinco reais).
DATA:03 de agosto de 2022.

O MWIíCIPlG DE PLANALTO faz saber aos interessados que cora base na Lei
Fedeirtí n^ 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de tf 2727/2007
de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei tf 8.666/93 e complementares, LC
123,/2006 e 147/2014,em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, tf 1583,

LUIZ CARLOS BONÍ

Prefeito Municipal

fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob tf
068,'2022, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa com profissional capacitado a fim de prestar
sertdço de instalação de piso intertravado tipo Paver, piso tátil de alerta, piso
tátil direcional e meio fio, para edificação de calçadas nos passeios dos espaços
e prédios públicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais
deste município de Planalío-PR.
VALOR TOTAL: R$ 77.000,00(setenía e sete mil reais).
DATA DA ABERTURA: 19 de agosto de 2022- às 09:00(nove)horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de

expediente ou pelo e-mail: liciiacaogplanalto.prgov.br.
LUIZ CARLOS BONÍ

Prefeito Mimicipal

RESULTADO E HOMOLOGAÇ.ÀO DE DISPENSA
DISPENSA N® 023/2022

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base no art. 24, inciso Xlll da

Lei 8.666/93, Decreto Federal n® 9.412/2018 e suas alterações posteriores, dispen.sa de
licitação a despesa abaixo especificada:
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição de PNEU 20.5X25L3 com 20
Lonas,para atender a Secretaria de Ser\'iços Rodoviários de Planalto-PR.
VALOR:RS 17.200,00(dezessete mil e duzentos reais).
DATA:02 de agosto de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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