
MUNICiflO nc

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -'16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1 583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 24 de agosto de 2022.

SOLICITAÇÃO

DE:

Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal da Educação;
Dione Júnior Helfer - Secretário Municipal de Cultura;
Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração;

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

□ COí^ViTE CpregAo Dtp
LKJf rA.ÇAO N.": lãüãÂ.
SOLSCrrAÇÃO:
PROCi;8SC(8):âl2_ làQ^

I

Senhor Prefeito, Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a Contratação de empresa visando a aquisição de bandeiras do Paraná, de
Planalto e do Brasil, para colocação em prédios públicos e utilização pelas secretarias
municipais, visando suprir as necessidades do município de Planalto-PR, para aquisição
única do objeto conforme necessidade das Secretarias solicitantes. Para a contratação do
objeto deste documento, deverão ser observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos. Conforme abaixo:

LOTE: 1

1  Item
^

Objeto Quant Unid. Preço
unitário

Preço
totaf

01 BANDEIRAS ESTAMPADAS -
confeccionadas ern sublimaçâo -^00%
polléster, primeira linha bordas
costuradas com fios especiais de alta
resistência, dupla face, reforço para
hasteanento, com iihoses de metal na
lateral

Medindo 2.p (0,90 x 1,28m)
0 conjunto deverá conter:

•  '' (una) L->andeira de Planalto-PR.

70 Un R$ 75,00 R$ 5.250,00

02 BANDEIRAS ESTAMPADAS - To
confeccionadas em sublimaçâo 100% !
políéster, primeira linha, bordas 1
costuradas com fios especiais de alta |
resl£têi''Cía, dupla face, reforço para |
hasíeamento, com iihoses de metal na |
iate''al !
Medindo 2.p (C,3C x 1,28m)
0 conjunto f!e''(-rá conter:
-  'urin) bandeir? do Paraná.

Un R$75,00 R$5.250,00

03 inANDEIRAS ESTAMPADAS - ^35 Un iR$75,00
;confecv:Ícnadaf> em subllmaçâo 100% ■
IpoliéatiL primeira linha, bordas ; j
•coGtjradas com fios especiais de alta i i
irssistêr.cia, dupla face, reforço para :
Ihasicamento, com iihoses de meta! na (
liaterai
jMedindo 2.p (0,20 X 1,23m)
Io conj.rt.c deverá conter ' i
i  'ur la) bandehc do B^-a?'!, ; ^

R$2.625,00

Total Estimado: R$ 13.125,00



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 13.125,00 (treze mil
cento c \ e cinco reais).

Cordialmente,

'"Vfíjíúx jjU ii-mx.
Marli Salete Diecke! de Lima

Secretária de Educação

... Ji

Secretário Municipal de Cultura

yO(AC<X^ j ,
íílarcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração
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MUNICÍPIO DE

PLANáUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO ÍNTERIESSADO

1.1. Secretaria iVIunioipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria
Municipal de Administração.

2. OBJETO:

2.1. Contratação de empresa visando a aquisição de bandeiras do Paraná, de Planalto e do

Brasil, para colocação em prédios públicos e utilização pelas secretarias municipais,
visando suprir as necessidades do município de Planalto-PR, para aquisição única do
objeto conforme necessidade das Secretarias solicitantes. Para a contratação do objeto
deste documento, deverão ser observadas as características e demais condições definidas
no edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

5.1.Dione Júnior Helfer

3.2. Marli Salete Dieckel de Lima.

3.3. Marcelo Felipe Schmitt.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1.JustKica-se o presente certame para aquisição de bandeiras, para suprir a demanda da
administração atual (secretarias e seus departamentos).
4.2.A aquisição se faz necessária já que as atuais bandeiras do município estão instalados
e encontram-se em condições precárias devido a exposição diária das intempéries
climáticas, limitando nossas ações de uso. Destacando ainda que em alguns locais o
hasteamento de bandeiras é obrigatório como sinal de respeito á Pátria.
4.3. Considerando que na Dispensa realizada em junho do presente ano, teve um equívoco
e considerou soínente a necessidade da renovação das bandeiras do Brasil, mas
atualmente lemos a necessidade de adquirir as bandeiras do Município de Planalto e do
Estado do Paraná e mais algumas do Brasil.
4.4.Considerando que o limite anual foi observado para a presente proposição, não irá
ultrapassar o limite permito pela legislação.
4.5.Tendo em vista que o objetivo do procedimento licitatório é selecionar a proposta mais
vantajosa para a administração, e considerando o caráter excepcional das ressalvas de
licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos é a justificativa
do preço. Desse modo conclui-se que o preço a ser pago encontra-se em conformidade
com a média de mercado, valores esses obtidos por meio de orçamentos das empresas
INOVE UNIFORMES e BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME, CLÁUDIO FIOINATZ ME,
além de Banco de Preços (o valor da cotação com base na compra no Distrito Federal
onde foi o único legistro efetuado) e Ata de reunião dispensa de licitação N° 036/2021
realizada no municipio de Pianalto-PR onde a empresa ganhadora foi a mesma que nos
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-15

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

' S?""' E-mail: píanalto@planafto.pr.gov.br
município DE Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
passou o menor valor desses orçamentos, só não conseguiu o mesmo valor do ano
passado devido o aumento da ma é iri pri.Tia.
4.6. Pela CPL foi entrado em contato com as empresas fornecedoras dos orçamentos do
processo re.-Jizad ; em junho e continuam com o mesmo valor, sendo então que o menor
valor continua sendo da Big Band Bandeiras Ltda - ME.
4.7. Os valores máximos dos itens foram definidos através do menor preço obtido entre os
orçamentos apresentados, e que seguem anexos a este Termo de Referência.

5. DEFINIÇÃO E uUANTÍDADÊ DO OBJETO:

Objeto

LOTE; 1

Quant.

IBANDEIRAS estampadas - 170
confeccionadas em sublímaçâo 100%
poliéster, primeira linha, bordas
cosáironüs. com fios especiais de alta
resistência, dupla face, reforço para
hasteamento com ilhoses de metal
na lateral

iMedindo 2.p (ü,90 x 1,28m)
'O conjunto deverá conter: ^
-1 fuma) ban Jeira de Planalto - PR. j

'bandeiras estampadas - j70
confeccionadas em sublimação 100%!
poliés.er, pi-jfcira linha, bordas
costuradas com fios especiais de alta j
resistência, dupla face, reforço para
hasteamento, com ilhoses de metal I
na lateral

Medindo 2.p (0,90 X 1,28m)
0 conj_ntc devcá conter: I
j - '' 'xm Jeira do Paraná.
IBANDEIRAS ESTAMPADAS - 35
iccnfeccionadas em sublimação 100%;
Ipoliéster, prirrieira linha, bordas I
;C0stu.'ad2s com fios especiais de alta '
(resistência, dupla face, reforço para i
hasteamento, com ilhoses de metal
:na lateral

iMedindo 2.p (0,90 X 1,28m)
iO conj jntc conter:
1 • 1 (u-ia) ►^snJeira do Brasil.

Total Estimado:

Preço
unjtte.

R$ 75.00

Preço
total

R$ 5.250.00

R$75,00 R$5.250.00

R$75.00 R$2.625,00

R$ 13.125.00

5.1 O custo total estimado da aquisição solicitada, importa no valor aproximado de R$
13.125,00 {treze mi! cento e vinte e cinco reais).

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A emprosa .'sncsdora do certame deverá entregar os objetos solicitados
conforme a necessidade ern até 6 (cinco) dias úteis após solicitação formal do
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

município OE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANA

Departamento de Licitação/Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá
ocorrer pos^er-or-iente á eLiboraçãc de requerimento de compra pela Secretaria
Municipal soiicitanTe nos termos do subitem seguinte.
6.2. O reqi. erime ,":ío mencionado nc subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;

Discriminação dos serviços/materiais a serem adquiridos;
Local onde serão entregues os objetos;
Prazo para entrega serviços/materiais;
Quantidc.de e medidas dos serviços/materiais, quando for o caso;
Assinatuia aa(o') 3ecretária(o) Municipal solicitante.

6.3. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega do objeto, com
a apresentação da respectiva nota fiscal

6.4. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do Município
que verificará a possíbiiidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à
empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.
6.5. A empresa í-oitante deve negar o fornecimento dos objetos caso estes sejam
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem
6.1.

6.5.1. A recusa fundamentada neste suoitem não gera responsabilidade ou penalização
para a empresa vencedora do certame.

6.6. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabiii.zaçào ao ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.7. O fornecirnen::;' dos serviços/materiais peia 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.

6.8. As soiicltaçr-es deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para uns de recebimento definitivo dos serviços/materiais.
6.9. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de
Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenadas em arquivo
próprio no Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na
própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

7.GERÈNC' A B FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O ccmrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo
Secretário ae Administração desta municipaiidade, Marcelo Felipe Schmitt.

TABELA COMPARATIVA DE VALORES

o



ML»NICiPIO DE
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MUN3CIPI0 DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

item Objeto

BANDEIRAS

ESTAMPA 3AS

confeccionaciw.. ern

sublimação ''00%
poliéster, primeiia tinha,
bordas cosjur-j.das com

fios especÍTí;3 ú- alta
rosistoncía. oupiM faço,
refotco pa: i
hastearrief'(.o, cor:

ilhoses de meia! na

lateral

Medindo 2.p (0,90 x
1,28rn)
O conjunto devera
conter

-1 (urna) candeva do
Brasil

Quant Banco de Ata

P!'*na!to

50

UNID

84,60 70,00

Inove

148,50

Cláudio

Hoinatz

120,00

Big Band

75,00

Total do orçamento
com menor preço

R$ 13.125,00

Planalto - PR, 24 de agosto de 2022.

Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária de Educação

Morre Juniortieltier

Secrãtário Municipal de Cultura

Marcelo Felipe Schmitt
Secretário Municipal de Administração

c.
Luiz Carlos Boni

Prefeito íViunicipal de Planalto

OOOG



)£lD1Ci6B[r®S Big Band Bandeiras LTDA - ME
CNPJ: 81.229.85B/0001-24 - IHSC. EST. 90624246-02

R: Pr&sidente Nereu Ramos - 1261 CEP: 86990-000 Manalva - PR

Fone: (44) 3232 -1628 josy@chafnegoxorn.br
{44) 3232-1381 | (44) 3232-1819 | (44) 3232-6695 | (44) 3232-9411

Orçamento de Bandeiras

DATA: 24 de Agosto de 2022

A/C: Sr César

Vimos pelo presente submeter à apreciação de V. S". (s) os nossos
preços para mercadorias conforme descrição a seguir:

discriminação I QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL
-Bandeiras BRASIL confeccionadas em tecido

100% polléstcr, DUPLA INTEIRA,
SUBLIMADAS, costuradas com tios de alta
resistência, retorço para hasteamento, com
íihoses de metal na lateral.

-Medindo 2.p (0.90 x L28m)
- Brasil 35 R^
-Estado Paraná 70 RS'

-Município Planalto 70 RS'

-Total I 175 xxxx
PRAZO DE ENTREGA: 12 dias úteis + tempo de transporte..
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dep. bancário com 28 dias - Empenho.
DADOS PARA DEPOSITO; Banco do Brasil AG 2278-0 C/C 19.924-9
FRETE: Dispensado via transportadora.
VALIDADE DO ORÇAMENTO; 30 dias..
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

RS 75,00

RS 75,00

RS 75,00

xxxxxxxx

RS 2.625,00

RS 5.250,00

RS 5.250,00

RS 13.125,00

Esperamos atender V. S^. (s), e estamos a sua disposição para quaisquer
esclarecimentos.

Att;

Josy Pegorin
Fone/fax; 44-3232-1628

email; iosv@.chamego.com.br

*81 229 858/0001-2?
BK3 8/MO BANDEIRAS

LTDA - ME

ixi
«MMH -



Cláudio Hoinatz ME
CN.PJil.724.818/OOOi-73

.. .H . I.E; 9055920173

Fone (46) 3543-4342
Rua Beiém, 3382 - Bairro Nossa Senhora Aparecida

CEP 85770-000 - R|AEEZA:/ PR

A/C Fernando

ORÇAMENTO

ítem descrição

Bandeira do Brasil confeccionada em tecid(
100% poliéster, sublimação total,

01 dupla íace reforço para hasteamento,
com ilhós de metal na lateral,

Medidas da bandeira dupla(0,90x1,28 m)

QUANT. V. UNIT. VALOR TOTAL

$120,00 $6000,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

REALEZA, 13 DE Junho DE 2022

—^
Cláudio HoLnatz ME

CNPJ 11.724.818/0001-73
i.E. 9055920173

-100(70'.'O



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO

GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO - ME - INOVE UNIFORMES
CNPJ: 13.481.323/0001-96- Insc. Estadual: 9055449691

Rua RUA 4 - INDUSTRIA, 878 - BAIRRO INDUSTRIAL

85750-000 - Planalto - PR

N. do Oocumento Fiscal: OOOOOD

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 15/07/2022

Identificação do Solicitante

Nome: MUNICÍPIO DE PLANALTO

Fantasia: MUNICÍPIO DE FLANAI fO

Solicitante:

Endereço: Praça SÃO FRANCISCO OE ASSIS.1538 - PRÉDIO
CEP: 85750-OCO

Comercial: Fax:

Residencial: 46 3555 8100 E-maÍí:

Relação de Produtos/Seiviços
^  ̂Código Cód.Barras Dcíscrição

326 826 BANDEIRAS (0,90 X 1,28)

Transportadora:

Pagamento: Nenhum

Página 1/1

Fone: (46)3555 1083

DAV: 0000000252

Data: 15/06/2022 Hora: 13:21:16

CPF/CNPJ: 76,460,526/0001-16

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: CENTRO

CIdade/UF: Plar>alto/PR

Celuiar/0800:

Qtd Med Unitário Desconto

50,00 UN

SubTotai;

Desconto:

Frete:

Total:

7.425,00

7.425,00

0,00

0,00

7.425,00

15 / 06 / 2022
Dala

EDISON ALVES

DA

CONCEICAO: =-2?^-'^-'-
13481323000186

Assinatura do Solidiante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

-noqt)'O



Reiatório de Cotação:,aquisíção cie bandeiras
OaWD!dUH3D—'

Em conform -Jade com a instrução Normativa 65 de 07 de Jullic de 2021.

Maicmáljcr; Aplicado: Arllmêtica áoà preços obtidos - Piécc cafcutado com liasc- na iivdi aritmética de todos os preços
selecionados pelo usüáriú pato aquele determinado liem,,^

o,r^é l^V^1é:cdo.mBrernát!cosptaa-:hp3r!>o

Item 1: banccire instíiucionai

PREÇOS/

PROPOSTAS

Preço Compras

Goveroamenfars

QUANTIDADE PERCENTUALPREÇO

fc\STIMADO

nS H4,60 (un)

Órqáo Público

AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO Cí\'IL|AGENClA NACIONAL DE AVIACAO CMI,

PREÇO

ESTIMADO

CALCULADO

RS 84,60

Idenúricação

RS 4.230.00

Licitação

Dispensa de 01/05/202'J RS 34.60

Licitação N°

Valor Unitsrir

Mediana dos Preços Olitirios. RS 84,60
RS3-1.M)

Valor Global: R$4.230.00

ilor do item cm relação ao total
Quantidade de preços por Item

Detailiamento dos itens

Relaiório gerado no dia 10.'06r2022 10:10:18 {IP- 187 49 128 118)

^ n n a n 10
token«ycQ«iT0m0NNrn%252fBD3O0eDghVambNKQÍmulpGvJVV3OX0YHAV0gAnoMiOAN7a4J%252fXo6Pygeeôjcisg%253d ' * 0 l) 'J p "



Itsni 'i • üanóbfa ncíiluíà

:  . Tr.onU.Ml Prc^of^tiimcbCslcuiaO., Mffiia línr, r-reooí; (Mjtidnn n-';,"

Ouanlidade Descrição

5C Uricades ba.de,ra miitoc;or.3.. malerial pobéster. co.«primen:a 123 «r, largura 90 cm.nor ce acordo projeto desenho de
epíesentaçãobtasíi!

acordo projete, r

Preço íCompras Govemomentais) I; Média das 3 Melhores Propo.s?as Iniciaij

G-tjP ; •• -òr»' oi' aviaO-ÃO "IVIL
. ;i,-íí-.;ai. or avwcao civil

Objeto. Aquisição de Br.ndeiras da ANAC e Mastros paia bandeira

Descrição; BANDRIPA INSTITUCIONAL - BANDEIRA INSIlTUCIÜNAi.- Material
POLiSSTER. COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 00 CW.COR DE ACORDE
FE^DJETO, OrSENHO DE ACORDO PROJETO. RE^RESENTAÇ-ÀO BRASIL

CaCMat: 258386 - BANDEIRA INSUTUCIONAL, WATEF^IAL POLIESTER,
COMPRIMENTO 128 CM, I..ARGURA 90 CM, COR.DE ACORDO PROJCro.
DECL I- . ■, :)«rO APOJETU. REPRE.-EMTAÇÃ0:QRAS1L

Data 0(/05,';'022 00,00

Modalidade: Oisper.Aa de I fciiaçáo
SRP. NÃO

identificDçüo: Dispensa de ücíacSo N" 2/2022 /
UA3G- n32^A

l.oíe/ltoni: l/i

Ata: N/A

Ponte; vwAv.comprasQQvernamRntais gov.

Quantidade. 5D

Unidade: Unidade

RAZÃO SOCIAL ÜO FORNECEDOR

03-5?4,465/OOOT.44 VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
* VENCEDOR*

VALOFÍ DA PROPOS í A INICIAI,,

Fabrii-aniLV -Abncaiv- r. ,.- iç!ta.',-nado

SSra ÍÍSSij, j!; SS'''' ^OUPBMeHTO ,» CM, UBGUKA «, CM.COR DE ACORDO PROJETO. DESENHO DE ACORDO
Estado' Cidade: Endereço.
SC Vicleira RODSC355.511

Nome de Contato

We^IIí;! Espedilo Anton;
lelefone;

(49)356f>-3-J01
Email:

comorcialiál.videljand.corr^.bf

Relatório gerado no dia 10/06/2022 10:10:18 (IP 187 49128 118)

.Pten=,EOxA,TDA,ONNnST52,BD300«OgAV.™»NKg,„u,„G,JWaOxoyH«VVOSAA„E,OAN7QAJ,i25SO<oSPYgAe.Jos9./.253<,



LAUDO DA COTAÇÃO

A rtNÇAO - u Bítnco (k '■V-:ccs e í.í/m sokição iecnologicri qtiK- .-itenJe <.iosptnAsnelfos de oeS'W!.>a útspostos em Leis e/gemes, /nsin/çoes :Voriral;i'as.
Acórdãos. Regalamemos. Vecmros e Portauas. Pendo assim, por .mank diversas toriies governamentais, compíemenfares e sites de iJomi/vo ampla o
sistema não e considerado uma tanre e. sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma sâgura. ágil e eficaz

Fteço estimaria cio item oaicuiado pela fócmuia Meciia Aritmética dos pr6!;os obtidos'

item 1 - bandeira instituclona!

■ 1 preiyü do poriai Compras 'iovernamentais praticados psia Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
01/05/2022, calculado peta írlirmula Média das 3 Meiboies Propostas iniciais.

m DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melnores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um
conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunio.

^ Relatório gerado no dia 10.'06/2022 10:10:18 (tP: 187 49 128 118)

g® '°'<="-7C^*^'''D'n0NNm%2S2mD3O0eDghVambNKefmulpGyJWaOX0YHxW0SAno^OAN7Q4J¥,252fXò6PYgeeeicisg%253d



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

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(g)planalto.pr.gov.brr'-'"

•  I* •

município DE Praça Sao Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 24 de agosto de 2022.

OI.': Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
Contratação de empresa visando a aquisição de bandeiras do Paraná, de Planalto e
do Brasil, para colocação em prédios públicos e utilização pelas secretarias
municipais, visando suprir as necessidades do município de Planalto-PR, para
aquisição única do objeto conforme necessidade das Secretarias solicitantes. Para a
contratação do objeto deste documento, deverão ser observadas as características e
demais condições definidas no edital e seus anexos., encaminhamos:

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

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
para fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

PÁRA: Departamento Jurídico;
para fins de análise e indicação da modalidade a ser
adoiada.

Cordialmente,

L ü í ̂  o I
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

Dt:

PARm:

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

P!analto-PR, 24 de agosto de 2022.

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando a Contratação de empresa visando a

aquisição de bandeiras do Paraná, de Planalto e do Brasil, para colocação em

prédios públicos e utilização pelas secretarias municipais, visando suprir as

necessidades do município de Planalto-PR, para aquisição única do objeto conforme

necessidade das Secretarias soliciíantes. Para a contratação do objeto deste

documento, deverão ser observadas as características e demais condições definidas

no edita; e seus anexos, expedido po" Vossa Excelência nesta data de 24/08/2022,

ccrr fulcro nos artigos 212 e 216 5 6"^ da Constituição Federa! 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 pelas Secretárias de Educação,

Atíminisiração e de Cultura, no >'a!cr tolai de R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e

circo "eais). Sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações

Orçamentárias:

IDOTAÇÕES
1  Conta da despesa Funcional programátlca Destínação de recurso

1  02G30 1<-.-.3S,-3.3G2.13C1.2C47 3.3.90.30.00.00.00000

00190 0?.10?.04.122,0^02.2007 3.3.90.30.00.00.00000

1  00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000

Cordialmente,

cinscn tzjisruar Schabo
Secretário de Finanças

Jones Roberto Kinner

CONTADOR - C.l. RG N° 3 654.820-7 - PR

on:i4



município de

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-15

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

MINUTA DE TERMO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° --/2022
PROCESSO N^ --/2022

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada.

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de bandeiras do Paraná, de
Planalto e do Brasil, para colocação em prédios públicos e utilização pelas secretarias
municipais, visando supiir as necessidades do município de Planalto-PR, para
aquisição única do objeto conforme necessidade das Secretarias solicitantes. Para a
contratação do objeto deste documento, deverão ser observadas as características e
demais condições definidas no edi^I e seus anexos, conforme abaixo segue:

'lOTE:1
Item I Objeto ~ Quant. Uriíd. Preço \ Preço

I  unitário total
IBANDEIRAS ESTAMPADAS 70
!■ confeccionadas em
sublimação 100% poliéster.
primeira linha, bordas
icosturadas com fios especiais
|de alta resistência, dupla face,
reforço para hasteamento,
pcm ilhoses de metal na ,
idteral
'^/iedinoo 2.p (0,90 x 1,28m)
jO conjunto deverá conter:
' - 1 (uma) bandeira de
jPlanalto - PR.
IBANDEIRAS ESTAMPÃDÃsÍtÕ"
- confeccionadas em
sublimação 100% poliéster, ■
primeira linha, bordas ^
costuradas com fios especiais ;
de alta resistência, dupla face,
reforço para hasteamento, |
|com ilhoses de metal na
iateral :
íMedindo 2.p (0,90 x 1,2Sm)
O conjunto deverá conier:

- 1 (uma) bandeira do
Paraná. :

R$ 75,00 R$ 5.250,00

R$75,00 R$5.250,00

MINUTA TEAMvO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO —/2022 Página 1



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

R$2.625,00

^ município DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001 -16

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

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

03 IbANDEIRAS estampadas |35 Un |R$75,00 R$2.625,00
i-confecci ;T:adc.E rn

sjblimaçâo 100% pohéster,
p imeira linha, bordas
Costuradas com fios especiais
|de alta resistência, dupla face,
're'o'ço para hasteamento,
'com ilhoses de metal na
lateral

iViedinao 2.0 (O.f-0 >. 1,2&rn) |
V conjunto deverá conter. : i

^  ■ 1 (uma) bandeira do Brasil. ^ |
feia/ Estimado: R$ 13.125,00

EMPRít.SA- Big Band Bandeiras Ltda - ME
CNPJ 81.229,358/0001-24

VALOR: R$ 13.125,00 (trere mil cento e vinte e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente
da segui.nte DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRtA:

!c^ações_ _
rCcota d3 | Funcionai programática Destínação de recurso
_  02930 ! 11133 13 392.1301.2047 I 3.3.90.30.00.00.00000
__ 00190 I 0:2.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000

R$ 13.125,00

00190

0094Õ'

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado em até

05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido por

gualguer oas oecíetanas descritas no Objeto.

FORMA DE PAGAMENTO' O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
o recebimento com apresentação das respectivas notas fiscais.

PRAZO CE V'IG£i\C:A: 12 mesas.

Fa? tíí: -ê oeste -enrir.. de d'sperisa a proposta de preços juntada no processo.
Demai?. situações não especificadas por este termo serão resolvidas com base na
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Planalto - PR, - de agosto de 2022.

lWíZ CARLOS BONÍ

Pn^fdilo )Vlüníoipal

MÍMÜT.^.TGRMÜ D£ DíSPHN.SA DE LICITAÇÃO ---/2022 Página 2
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIG BAND BANDEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.229.858/0001-24

Certidão n°: 22607691/2022

Expedição: 18/07/2022, às 08:40:44

Validade: 14/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

^  Certifica-se que BiG BAND bandeiras ltda (matriz e filiais) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n® 81.229.858/0001-24, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

^  Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários á identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndtotst.jus.br
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 027294354-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 81.229.858/0001-24
Nome: BIG BAND BANDEIRAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 15/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

Página 1 <3b 1

Emitiao via Inlemel Pública (18/07/2022 08:42:28)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIG BAND BANDEIRAS LTDA
CNPJ: 81.229.858/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do ari. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb,gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:37 do dia 18/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2C23.

Código de controle da certidão: A824.373A.C2B6.A776
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Voltar Imprimir

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS
CRF

Inscrição: 8i.22g.858/oooi-24
Razão Social: big band bandeiras ltda me
Endereço: rua pres nereu ramos 1261 / centro / marialva / pr / 86990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação reqular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/08/2022 a 13/09/2022

Certificação Número: 2022081502083599071546

Informação obtida em 15/08/2022 09:14:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CEP 86990-000

CERTIDÃO NEGATIVA 7531 / 2022

Data Emissão: 15/08/2022 Código da Autentificação: 60DC8.3A274.7FEF9A080C3BE3DC7D72FB

Data de Vencimento: 14/09/2022 Protocolo: /

jilfôrrh ações Íò Péq u e re nto:fiiform ações dò Réq u e re nto: j
CNPJ/CPF: 81.229.858/0001-24

Requerente: Big Band Bandeiras LTDA- ME

Finalidade: Licitação

Identificação do Contribuinte ' ■ . ■ ■ ■ ■ ' ■ ^
Código / Nome: 22797 - BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 81.229.85 8/0001 -24

Endereço: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1261, CENTRO Marlaiva-PR CEP:86990000

Complemento:

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública
Municipal não constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de
competência municipal.

ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não
servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido
efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal
prevista nos Incisos de Ia IX do artigo 149 da Lei FederalN''5172/1966 -Código Tributário Nacional.

Esta certidão emitida é válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos
relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais
tributos Federal e Estadual, com as finalidade previstas na Lei n°. 8.212, de 24 de junho de 1991, e
alterações exceto para:

- Averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis;
- Redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão

parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- Baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n° 10.406 de 10

de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresaria! ou simples, inclusive
de cisão total, fusão ou incorporação

Marialva - PR, 15 de agosto de 2022

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado
acima, acesse http://www.marialva.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior
selecionado a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJÍT' 76.460.S26/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax: (046) 3SS5-8100

85750-000 PLANALTO PARANÁ

PARECER JURÍDICO

RELATÓRIO

Senhor Prefeito,

^  À apreciação deste Procurador Jurídico do processo administrativo referente à
contratação de empresa para o fornecimento de Bandeiras do Brasil, do Município de Planalto
e do Estado do Parana, para atender às necessidades do Município de Planalto-PR.

^  De acordo com a solicitação datada de 24 de agosto de 2022, o valor máximo
do objeto e de R$ 13.125,00, tendo sido realizada cotação de preços junto a 3 (três) empresas
distintas, banco de preços e contrato anterior.

^  39osto de 2022 o Ilustre Prefeito Municipal encaminhou para
emissão de Parecer Contábil e em data de 24 de agosto de 2022 informou-se a existência de
previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação.

^^ostou-se minuta de dispensa e contrato, não havendo no processo licitatório
ate o presente momento o número do processo lícifrafriSi-in-

,  Em data de 09 de setembro de 2022 os autos rheoaram à Procuradoria
Jurídica. -

É o relatório.

□

ANALISE JURÍDICA
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

^-7 • vvTi ^ Obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, em seu art.37, inc. XXI . O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da
isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido

propostín^ «tabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetiva! dada! obrSaTõe?^ exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA

0022



pelo Poder Publico. Entretanto, corno destacado acima, a própria Constituição Federal, em
seu art^ 37, XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva "os casos especificados na
legisiaçao , abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à

due é exatamente o que se observa pelas disposições dos art. 24 e 25 da Lei

licitação tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de
.. . Partindo-se da premissa que a regra é a licitação e a exceção a contrataçãodireta, necessário diferenciar as formas de contratação direta, as quais foram resumidas pela
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 em dispensa e inexigibilidade. De forma muito simples
e objetiva, Fernanda MARINELA assim as distingue:

Quando a disputa^ for inviável, o certame será inexigível. De outro lado, a
dispensa pressupõe uma licitação 'exigíver que só não ocorrerá por vontade
do legislador. Em termos práticos, o administrador deverá verificar
primeiramente se a licitação é exigfvel ou inexigível, conforme a
possibilidade ou não de competição. Sendo assim, afastada a inexigibilidade,
passará a verificar a presença dos pressupostos de dispensa da licitação.^

^  essas considerações prévias, e levando-se em consideração o dispostono art 38, mc. VI e parágrafo único, da Lei n.o 8.666/93, passa-se ao exame do caso
concreto.

■  ̂ ^ Dispensa se verifica sempre que, a iicitação embora possível, em vistas daviaDilidade da competição, não se justifica em razão do interesse público.

Com efeito o artigo 24, inciso II da lei 8.666/93 dispõe:

Art. 24 - É dispensável a Licitação:

II - para outros serviços de compras de vaior até 10% (dez por cento)
do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para
alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto
que possa ser realizada de uma só vez.

Assim, dentre as autorizações iegais encontra-se a contratação para serviços e

art^o''X da^ Le^ 8^666/93° P^^^isto na alínea "a", do inciso II, do
No caso em apreço conforme orçamento apresentado o valor da contratação é

no montante de R$ 13.125,00 ou seja, valor que encontra-se dentro do estabelecido na
legis açao em regencia, autorizando a realização de dispensa de licitação, tendo em vista a
atualizaçao dos valores fixados pelo Decreto Federal no 9.412, de 18 de junho de 2018, que
foi recepcionado na integra pelo TCE-PR, conforme se denota da Nota Técnica no 1/2018 da
Coordenadoria-Geral de Fiscalização (CGF), disponível no seguinte sítio eletrônico:
nttp.//wwwl.tce.pr.qov.br/noticias/nota-tecnlca-poslciQnamento-do-tce-nr-sQbre-nnvnc;-
valores-da-lei-de-licjtacQes/6248/N.

/  . . Todavia na dispensa de licitação com fundamento no inciso II do art 24 é
°  parcela de outro que deva ser regularmente

ooc= ° ensinamento de Marino Pazzagiini Filho, Márcio Fernando EliasKosa e Waldo Fazzio Júnior:

Não basta, pois, o pequeno valor do objeto a ser contratado. É imprescindível
parcela de outro que deva ser regularmente licitado, ainda

MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 1 ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 465-466.

PARECER JURÍDICO
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que de forma sucessiva ou simultânea. Em conclusão^ não é licito destacar
pequenas obras e serviços de ínfimo valor, de um conjunto de obras e serviços
necessários ao bem comum, salvo se presentes inafastávels razões de
natureza técnica, inclusive para maior competitividade (art. 8°, § 1°)

^  Assim, primeiramente é necessário aue a cpl verifique se não há a
Qcorrencia de fracionamento com base no elempnto da desne-ca. tendo em vista que
os limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 24 têm periodicidade anual e compreendem
a totalidade dos gastos com serviços, obras ou compras idênticas ou semelhantes (natureza
e/ou genero).

.  Observa-se que encontra-se encartado aos autos a cotacão de
de mercado, com pesquisa no banco de preços e contrato anterior, além de n:?
cotacoes em empresas fornecedoras.

Vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o
orçamento da contratação, sendo imprescindível para verificar a existência de recursos
suTicientes para acoberta-la, bem como garantir a melhor contratação pelo Ente Público.

„  , ® demais lembrar acerca da necessidade de comunicação da dispensa dehcitaçao a autoridade superior no prazo de 03 (três) dias, para ratificação e publicação na
imprensa ̂oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos, assim
como razao da escolha do fornecedor e a justificativa do preço.

Vê-se, portanto, que para além do requisito do objeto da contratação, é
imprescindível a publicação da dispensa na imprensa oficial, a justificativa da escolha do
contratado e, ainda, a justificativa do preço, evitando-se prejuízos ao erário em razão de
possíveis superfaturamentos (pena de Incidência do disposto no § 2° do art. 25 da Lei.
8.666/93)^.

Desse modo, frise-se, apesar de ser dispensável o processo de licitação
propriamente dito, a Administração não está totalmente livre para a escolha do contratado
devendo haver um mínimo de formalidade para possibilitar a aferição dos requisitos, os quais
devem estar prontamente evidenciados no bojo do processo de dispensa.

Levando-se em^ consideração os documentos que instruem o presente
procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios,
passa a analisa-los, obietivamentp;

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese de dispensa
prevista no art. 24, inc. II, da Lei no. 8.666/93, em razão do seu objeto;

(ii) Justificativa de Preço: Denota-se da documentação juntada, aue
houve pesquisa de preço em 03 (três^ empresas distintas, pesquisa no banco de nrern r
contrato anterior. ^

Alerta-se que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas (TCU),
nem se^mpre e suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas comuns são a
limitaçao ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados no varejo,

obtidos ° contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução dos preços

' !-■ evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja adequada àscaracterísticas do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado recomende
g salutar que a Administração busque ampliar sua bgse de consulta através ri^

ctu^adfà qualquer dos c^s de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem sol.dariamente pelo danocausado à Fazenda Publica o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

PARECER JURÍDICO ^
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outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de comnras e avaliarãn ri»
çqntratos recentes ou vigentes^ como também o Banco de Preços.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à
contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenário) e que não pode haver víncuio
societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n^ 4.561/2010-ia Câmara).

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos;
a) A Identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07-1);
b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao endereço e
números de telefones (AC-3889-25/09-1);

c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira fundamentada e
detalhada (AC-1330-27/08-P);

d) Data e locai de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-1).
Ademais, vaie 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-ia.

.  „ Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação Indevida daparticipação 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.

adequada entendo que a pesquisa de preços realizada enconfrra-g<>
Frise-se que o Acórdão no 2.318/17 rio TCU fixou o entPndimentn Hp n..P p

responsabilidade da autoridade que homolooa o certame a conferência sobre a Desniji5;a Hp
preço, ou seia, se ela realmente atende aos critérios exialdos. estando dentro do nrero de
mercado e se nao houve sopre-orero. —^

2- ^ Assim, cabe à CPL e à Administrarão Municipal decidir oeio nrosseguimento da
iicitaçao da forma como se encontra atualmente, sob sua responsabilidade.

Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da iirítarão
nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve visar descobrir giiai

comD^as^m^biicas^^"^""^^ próximo possível do preço praticado no merrado de

~  ̂ (Ni) Parecer Contábil: A Lei no 8.666/93, estabelece que a realização deiicitaçao depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
Obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns.

.  ̂Assim, conforme se denota do processo de dispensa, o parecer contábil aponta
públicas legais para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças

H  execução: O prazo de entrega encontra-se devidamenteespecificado na minuta de contrato.

f f i-- /f Justificativa da Escolha: Consta do Termo de Referência a devidajustificativa (fundamentação) acerca da necessidade e adequação do objeto requerido, de

referência ^ ^ ^ realização de Dispensa encontra-se no Item 4 do termo de
3 justlflcatlva da necessidade da contratação, extrai-se da legislação de

regencia, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de

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

PARECER JURÍDICO ^ ^
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despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação no
âmbito da Administração) , a quem cabe Indicar os elementos técnicos fundamentais que o
apoiam. ^

í- f i-- Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade competente àjustificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida a exigência normativa
neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos jurídico-formais.

.  É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que osatos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos
os efeitos jurídicos. Ate mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos
apresentados. Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem
ser claros,^ precisos e corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis
especificações que nao agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às
necessidades da municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente. ^

Ao exposto, em razão de que a administração pública não poderá afastar-se
por exemplo, do cumprimento do art. 26, parágrafo único, inciso II da Lei n. 8.666/93, que
exige expressamente "a razao da escolha do fornecedor ou executante", opino pelo envio dos
autos a autoridade competente para que proceda a devida justificativa.

Ainda no que diz respeito ao já mencionado art. 26, caput, da Lei de Licitações,
os casos de dispensa de licitação previstos a partir do inciso III do art. 24 devem ser
necessariamente justificados e comunicados dentro de três dias à autoridade superior, para
ratificaçao e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para
efrc^ia dos atos. Este indispensável requisito deverá ser providenciado depois de
aperfeiçoada a contratação.

CONCLUSÃO

VTARTI THAnp H 4- ^ Procuradoria Jurídica Municipal opina pelaviabilidade da contratação direta, uma vez adotadas todas as providências assinaladas,
se abstendo da analise referente à conveniência e oportunidade, mediante Dispensa de
Hcitaçao, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, devendo, antes da
homologação e contratação, ser promovido o (re)encaminhamento dos autos à área técnica
para suprimento dos pontos aqui abordados.

Deve-se salientar, ainda, que a presente manifestação torna por base
exdusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo
administrativo em epígrafe, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar
a conveniência e a oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública,
nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

inf I- ^ Ademais, este Procurador Jurídico já fez recomendação à CPL e demais
de d revisem o posicionamento quanto à adoção
fnter ormenre e r licitação, visto que inúmeras dispensas de iicitação foram reaiizadas
deveTer d d procedimento iicitatorio não é regra, mas sim exceção e a sua reaiização
ArministraçãfnTn^dyr caracterize falta de planejamento da

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

PARECER JURÍDICO
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disso, oriento que sigam as diretrizes impostas na Instrução
Normativa Federal n® 65/2021, bem como que sejam seguidas as diretrizes
apresentadas na IN n° 67/2021, a qual trata da dispensa eletrônica.

.  Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões
jurídicas observadas na Instrução processual e no edital, com seus anexos, nos termos do
paragrafo único do art. 38 da Lei no 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.

.  - . . de preços no Banco de Preços e em contratos communicípios vizinhos, a fim de se saber o real preço de mercado dos produtos.

E o parecer que submeto à consideração superior.
Pianaito/PR, 09 de setembro de 2022.

Procur Juridicc

ON KLAUCK

- OAB/PR n. 61.323
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO
mríki^/

município de planalto
CNPJ:76.460.526/OOOM6

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

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Planalto-PR, 09 de setembro de 2022.

D£;

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações contidas no presente Processo, Autorizo a
Contratação de empresa visando a aquisição de bandeiras do Paraná, de
Planalto e do Brasil, para colocação em prédios públicos e utilização pelas
secretarias municipais, visando suprir as necessidades do município de
Planalto-PR, para aquisição única do objeto conforme necessidade das
Secretarias solicitantes. Para a contratação do objeto deste documento,
deverão ser observadas as características e demais condições definidas no
edital e seus anexos, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e demais
disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 122/2022.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2022

ATA DA REUNIÃO DE ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2022, às 16:00hrs (dezesseis horas),

na sala de licitações, desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros da

comissão de licitação nomeada pela Portaria n° 122/2022, reuniram-se para

proceder a análise e avaliação da documentação referente a DISPENSA DE

LICITAÇÃO SOB N° 032/2022 visando a Contratação de empresa visando a

aquisição de bandeiras do Paraná, de Planalto e do Brasil, para colocação em

prédios públicos e utilização pelas secretarias municipais, visando suprir as

necessidades do município de Planalto-PR, para aquisição única do objeto conforme

necessidade das Secretarias solicitantes. Para a contratação do objeto deste

documento, deverão ser observadas as características e demais condições definidas

no edital e seus anexos. Constatou-se que 03 (três) empresas apresentaram

proposta, sendo elas: 1° colocada BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME, com o valor

de R$13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais), 2^ colocada CLÁUDIO

HOINATZ - ME, com o valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), 3° colocada

EDISON ALVES DA CONCEIÇÃO - ME, com o valor de R$ 25.987,50 (vinte e cinco

mil novecentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos). Foram realizadas

pesquisas no Banco de Preços, no estado de Santa Catarina, foi analisado que o

valor está compatível com o contratado, também foi pesquisado na ata de Planalto

onde que o preço do ano passado para o atual teve uma leve elevação devido o

aumento da matéria prima. Após analisar a documentação, a comissão Julgadora

constatou que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido na Lei

8.666/93 e legislação posterior. O critério de julgamento adotado foi o de menor

preço. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ATA em única via que

depois de assinada será remetida ao executivo.

,A, 5.'AUGUSTO CARLA SABRINAfRECH
GARES MALINSKI

066.452.549-03 068.626.699-40
Membro Presidente

nn:/9



município de

PLANALTO
•Hdi* ̂ 1* ̂  mfJH0 '

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

TERMO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2022

Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso
8.666/93 e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada.

da Lei

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de bandeiras do Paraná, de
Planalto e do Brasil, para colocação em prédios públicos e utilização pelas secretarias
municipais, visando suprir as necessidades do município de Planalto-PR, para
aquisição única do objeto conforme necessidade das Secretarias solicitantes. Para a
contratação do objeto deste documento, deverão ser observadas as características e
demais condições definidas no edital e seus anexos, conforme abaixo segue:

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unid. Preço
unitário

Preço
total

01 BANDEIRAS ESTAMPADAS

- confeccionadas em

sublimação 100% poliéster,
primeira linha, bordas
costuradas com fios especiais
de alta resistência, dupla face,
reforço para hasteamento,
com ilhoses de metal na

lateral

Medindo 2.p (0,90 x 1,28m)
O conjunto deverá conter:
-1 (uma) bandeira de
Planalto - PR.

70 Un R$ 75,00 R$ 5.250,00

02 BANDEIRAS ESTAMPADAS

- confeccionadas em

sublimação 100% poliéster,
primeira linha, bordas
costuradas com fios especiais
de alta resistência, dupla face,
reforço para hasteamento,
com ilhoses de metal na

lateral

Medindo 2.p (0,90 x 1,28m)
O conjunto deverá conter:
-1 (uma) bandeira do
Paraná.

70 Un R$75,00 R$5.250,00

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2022 Página 1
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

03 BANDEIRAS ESTAMPADAS

- confeccionadas em

sublimação 100% poliéster,
primeira iinha, bordas
costuradas com fios especiais
de alta resistência, dupla face.
reforço para hasteamento,
com ilhoses de metal na

lateral

Medindo 2.p (0,90 x 1,28m)
O conjunto deverá conter:
-1 (uma) bandeira do Brasil.

35 Un R$75.00 R$2.625,00

Total Estimado: R$ 13.125,00

EMPRESA - Big Band Bandeiras Ltda - ME
CNPJ N®. 81.229.858/0001-24

VALOR: R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para cobertura das despesas decorrentes desta
contratação serão utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000

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

PRAZO DE ENTREGA: A CONTRATADA deverá entregar o objeto solicitado em até

05 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação formal de entrega emitido por

qualquer das Secretarias descritas no Objeto.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
o recebimento com apresentação das respectivas notas fiscais.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

Faz parte deste termo de dispensa a proposta de preços juntada no processo.
Demais situações não especificadas por este termo serão resolvidas com base na
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Planalto - PR, 09 de setembro de 2022.

hO') I C.2)0:^1
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 03212022 Página 2
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21/09/2022 07:33 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DISPENSA N" 032/2022

RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA N» 032/2022

O município de planalto, com base no art. 24, inciso II
da Lei 8.666/93, Decreto Federal n° 9.412/2018 e suas
alterações posteriores, dispensa de licitação a despesa abaixo
especificada:
OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de
bandeiras do Paraná, de Planalto e do Brasil, para colocação
em prédios públicos e utilização pelas secretarias municipais,
visando suprir as necessidades do município de Planalto-PR,
para aquisição única do objeto conforme necessidade das
Secretarias solicitantes. Para a contratação do objeto deste
documento, deverão ser observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos.
VALOR: R$ 13.125,00 (treze mil cento e vinte e cinco reais).
DATA: 09 DE SETEMBRO de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cezar Augusto Soares

Código Identíficador:E2D2E080

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 21/09/2022. Edição 2609
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

003^
https://www.dianomunicipal.com.br/amp/materia/E2D2E080/03Aliuk2LGrkwvn41-C579HRaN0züUHp8E_uVEQ-vp2alS2FKzqg88so2P0e9T1SO... 1/1
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FIGURINHAS GIRAM ECONOMIA

FirAWORLD CUP
<lcitMr2022

"UCXnAittJH
i

o comércio de figuri
nhas do álbum da Copa
do Mundo de 2022 se
tornou um negócio de
grandes proporções. Um
verdadeiro nicho econô
mico se criou, crescendo
o faturamento de livra

rias, papelarias e bancas
de revista que ainda re
sistem. A Livraria Curi
tiba está distribuindo

gratuitamente álbuns
colecionáveis, em capa
brochura, da Copa do
Mundo Qatar 2022. A

unidade do Shopping
Curitiba está participan
do da ação, que segue
enquanto durarem os
estoques. A entrega será
feita por ordem de che
gada e cada pessoa pode
retirar um álbum por
CPF. Não é preciso fa
zer nenhuma aquisição.
Para ter direito, é neces
sário participar do clube
de fidelidade Leio+, que
é totalmente gratuito e
pode ser feito na hora,
mediante apresentação

de um documento com
foto. A notícia vai mo
vimentar os pontos de
vendas, que integram
o maior grupo de livra
rias do Sul do Brasil. A
rede - que tem 26 lojas
no Paraná, Santa Catari
na e São Paulo - já co
mercializou mais de um
milhão de envelopes de
figurinhas, 150 mil ál
buns e 2 mil kits exclu
sivos de produtos que
remetem ao torneio de

futebol.

OPORTUNIDADE

Sucesso Matriz Planalto, semanalmente cadastra pessoas
interessadas em vagas para área de produção. Para se inscrever, os

interessados podem comparecer até a empresa,
(Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto - PR), de segunda a
sexta-feira das 08:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs,

para preencher uma ficha de pretensão
e serem incluídas no Banco de Dados da Empresa.

Para fazer o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais
(RG, CPF, Carteira de Trabalho).

Todas as oportunidades da empresa estão
disponíveis para Pessoas com Deficiência e

Aprendizes.

Sucesso Matriz Planalto
Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto - PR

REStXTADO E HOMOU)C.iÇAO DE DISPENSA
dispe:.\s.^|i^|^

o município de planalto, com base no un inciso II cia !a:í
8.666/93. Derteio Federal n" 9 412/2018 e suas alicraçdes posicriotes, disjrensa de
IkiUvéo a despesa abaixo especificada;
OBJEl'0: Contraiaçáo de empresa visando a aquisiçio dc bandeiras do ■'araoá. dc
Klanalio e do Hrasil. para colocação era prédios públicos e iiiiliMçâo pela.» secretarias
niunicii>ais. visando suprir as neces-sidades do municipio d« Planallo-PR, para
aquisição única do objeto cunfornie necessidade das Secretarias solicitantes. Pata a
conuaraçào do objeto deste documento, ileverío ser observadas as caiactertslicas e
dortais condições definidas no edital c seus anexos.
V.ALOR: RS 13.125,00 (Irew mil cento e vinte e cinco reais).
D.ATA; 09 DE SETEMBRO de 2022.

LUIZ CARIOS BONI
Prefeito Municipal

w
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PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO

EOrTAL 00112022 - APAE PLANALTO - PR

Resultado da Análise Curricular

Cargo: Psicopedagega
:Nome
i Mareia BiaaniPanzer
Í..^.!!?.Ij®!«n.a,Paniér •
■ Cnsliane MÍchele"Rã^'5<in"é"
!• Ekpoüncca OreUuiauí n> úru d» lornwtso: > exMhtnx SõiiílõSí
OradiiAçlo n* d* fonneçlo; *• Ctvu método ABA.

Cargo: Psicologo

Total i Situação
, 3 .ClasBibçaflB

i.CISMibçaqa _
ClãsaiÃcMa

I rtMiDdd AâATSã'^

Nome
Renato Sáblr^D Guimaráea
Euandra Cárdinai

t* LÜt!(>énM Pn/ismonai na am
Síi-KtuBtSo na «ea da ftsmaçJo; aa CiatB móade ABA.'
Cargo: Fiaioterapeula

3 TÕtil SItuaçto
4 Clasadlnsda

1  Õ 1  cüsisiriciMá
1 '.«odo ABA: )- Pòa

LNome
I Aoaièia Sotenoe Venmtlnl
LbUrina Joice Rei
: Kawane MicSiels

..Sbu.acie

!• Lipailénua l>mriialonal''ii:i ama da lannaçlo: t- bwnénc* PSãwSü iiS I„at«i'AaA '3-
Graduetao na «rae dalcinnacao: 4. fta» ntttodo ABA

Cargo: Fonoaudiòloga

Nome
! Andressa Saonio aa Rasa
t- Ejsenénua Picatasieaul.

SItuecáo

1m41MdAiUk.]'P«e
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njMXMMCir luiaiji
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PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO
edital 00112022 - APAE PLANALTO - PR

Resultado da AruUlM Curricular

Cargo: AuxiliarAdministrativo

: Nome 1 P 2
! Nãaa JeanirtenÃviwa X . 4
^ Davaiiv ReoinaAvéa I

Cails Roberta Slurrn *

Camila Sombantt X
: Jossielí Lbardi X
; .Laiucfta Andnüa Muller
■ Aíioráia Panzw '  l ClassMeada

CtessiflcMa

: Cristiano Micfieii Roosd Boríé .L... 3
Classificada
çiassdinada

Mictieíl LuanaFiour X X

;,Raul de Oliveira Nelo
: Sara Nioiii Eckert Santos

. ..X ...Classificedo
- Laís V ctorta Tares Canzi
: |r>ollvana Clemente * X
! NicotIvTInsFioui X X

•
3 Ciansltlcads

Âiíarte Kusnídwski ...ç
- 0

; Gabnéifi Luciéllo
: euudnao hw\ üeians 0 Ctassiticodo

InoiynfMabrSEnUnoSüoetKy CnoiflBio
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