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Planalto-PR. 30 de setembro de 2022.

DE: Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários
Angela Regina Garcia Caneppa - Secretária Municipal de Saúde

Dione Júnior Helfer- Secretário Municipal de Cultura

Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes

Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração
Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação
Marlise Diefembach - Secretária Municipal de Indústria Comércio e Turismo

Willian Fernando Kegler- Secretário Municipal de Agricultura

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Dcoí^víte Gprêgâo Dtp
L íCrrAÇ/C
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PRCXEGSOÍS); íâOãA

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando o
Registro de Preços visando a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
secretarias municipais de Planalto -PR. Conforme segue:

ITEM

01

02

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%
Elastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA USg/m^
±5% 192,4g/m-linear ±5%.

Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado

esquerdo frontal, região
peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

QUANT

200

Camisa masculina

UN

Un

200

V.

UNIT.

129,89

V. TOTAL

25.978,00

131,69 26.338,00
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Camisa social de manga

longa, Cor Clara a definir, em

Tricollne, COMPOSIÇÃO 68%
Poíjester/27% Algodão/5%

Elastano LARGUF?A 1,30m

±3% GRAMATUÍRA USg/m^
±5% 192,4g/m-linear ±5%.

Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com

aplicação em bordado no lado

esquerdo frontal, região
peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

03

04

05

Camiseta

Camiseta 65% poliéster e 35%

viscose antipiling em cores
variadas, manga curta com
gola redonda.

Com estampas coloridas,

conforme as respectivas
campanhas.

Tamanho PP ao EG

5000 un 42,24 211.200,00

Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com

tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PP ao EG

1000 un 56,82 56.820,00

Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com

tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com

1000 un 52,70 52.700,00
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cores também a serem

definidas, lado esquerdo do

peito brasão do município

bordado

Tamanho PR ao EG.

06 Camisetas tecido DRY,

gramatura 125, 100%

poliéster, sublimaçâo total, em

cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das

peças.

Tamanho PR ao EG.

2000 un 45,93 91.860.00

07 Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das

peças, tecido DRY. gramatura

125, 100% poliéster.

sublimaçâo total, em cores
variadas.

Tamanho PR ao EG.

2000 un 53,24 106.480.00

O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado de R$ 571.376,00
(quinhentos e setenta e um mil trezentos e setenta e seis reais).

Cordialmente,

I  Anderson Delares
Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

Angela Regina Garcia C^eppa
Secretária Municipal de Saúde

"^^míor
Secretário Municiai de .Cultura

ULklíí'-

Gilmar

Secretário Muni ortes
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Secretário

irBIanchiy
de Obcas-e Serviços Urbanos

Ira Cristina Boni

SecretáriayMunicipal de Assistência Social

Marcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

T/lonL' ,ck oèiAna
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

Ma rl isê^ ieTeWí
Secretária Municipal de mdústria Comércio e Turismo

Willian Fernando Kegler
Secretário Municipal de Agricultura
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

Secretaria Municipal de Administração, Secretária Municipal de Indústria Comércio e
Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura,
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Serviços
Rodoviários, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência
Social, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Esportes.

2. OBJETO

2.1, Registro de Preços visando a aquisição de camisas e camisetas para uso de
todas as secretarias municipais de Planalto —PR, observadas as características e
demais condições definidas neste edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
3.1. Marcelo Felipe Schmitt.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1. O Município de Planalto promove, através das Secretarias Municipais,
campanhas institucionais para promoção de atividades e programas, tais como:
outubro rosa, novembro azul, dengue e suas derivações, entre outras. Para todas as
campanhas são adquiridos materiais que divulgam as mesmas, e, um material de
uso diário que dá grande repercussão são as camisetas que são utilizadas pelos
servidores públicos, bem como pela população.
4.2. Também, algumas secretarias tem a necessidade do uso de uniformes, os quais
serão distribuídos aos servidores públicos. Os uniformes utilizados são camisetas e
camisas os quais, além da padronização, servem para identificar os
servidores/profissionais atuantes nas suas áreas de trabalho.
4.3. O objetivo principal é a promoção e fortalecimento dos serviços públicos
estendidos à população, promovendo um atendimento de qualidade, proporcionando
o bem estar aos usuários das redes municipais, bem como oferecer um atendimento
diferenciado às pessoas enquadradas nos programas, seus familiares, bem como
aos funcionários/atendentes que desenvolvem os serviços e programas.
4.4. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição dos
materiais para desenvolver as ações demandadas e estendidas à população.
4.5. O valor de lançamento foi definido através de média dentre os valores
pesquisados através de orçamentos com fornecedores, processos licitatórios de
outros municípios do estado, além de pesquisa junto ao Banco de Preços.
4.6. Responsável pela cotação: Diego yinicius Ruckhaber. , ^ -
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em

Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodào/5%
Elastano LARGURA 1,30m

±3% GRAMATURA 148g/m2
±5% 192,4g/m-linear ±5%.

Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com

aplicação em bordado no lado

esquerdo frontal. região

peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

QUANT

200

Camisa masculina

Camisa social de manga
longa. Cor Clara a definir, em

Tricoline. COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodào/5%
Elastano LARGURA 1.30m

±3% GRAMATURA 148g/m=
±5% 192.4g/m-linear ±5%.

Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com

aplicação em bordado no lado

esquerdo frontal, região

peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

Camiseta

Camiseta 65% poliéster e 35%
viscose antipiling em cores

variadas, manga curta com
gola redonda.

Com estampas coloridas,

conforme as respectivas
campanhas.

Tamanho PP ao EG

200

5000

UN

Un

Un

un

V.

UNIT.

129,89

V. TOTAL

25.978.00

131,69

42,24

26.338,00

211.200,00
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Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com

tratamento anti pillíng, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PR ao EG

1000

Baby look gola polo

Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com

tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PR ao EG.

Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%

poliéster, sublimação total, em
cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das

peças.

Tamanho PR ao EG.

1000

un

un

56,82

52,70

Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das

peças, tecido DRY, gramatura
125, 100% poliéster,
sublimação total, em cores

variadas.

Tamanho PR ao EG.

2000

2000

un 45,93

un 53,24

56.820,00

52.700,00

91.860,00

106.480,00

O custo total para a contração é de R$ 571.37
trezentos e sçtenta e seisVeais).

(vK;

uinhentos e setenta e gm mil
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8. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante.

6.2.0 requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Secretaria Municipal solicitante;

b) Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a
serem adquiridos;

c) Local de entrega;

d)Assinatura do secretário(a) responsável.
6.3. O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.
6.4. Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que deverá
ser enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que se fizer
necessárias.

6.5. A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega.
6.6. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da
respectiva nota fiscal.

6.7. Todas as despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão por
conta da contratada incluindo despesas com transporte, carregamento, entrega, etc.
6.8. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo do objeto
deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou no Departamento
de Compras do Município ou na própria Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização
de órgão interno e externos.

7. DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
7.1 O Município solicitará do primeiro classificado de cada item amostra de pelo
menos uma unidade de cada item.

7.2. A amostra deverá ser encaminhada/apresentada a Secretaria Municipal de
Administração, localizada na Praça São Francisco de Assis 1583, Centro, no
período das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, contados do encerramento da Sessão de Julgamento onde o licitante for
declarado vencedor dos itens do objeto, para conferência, análise e aprovação do
corpo técnico da Secretaria Municipal de Administração.
7.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante,
conter os respectivos prospectos e manuais (se for o caso), dispor na embalagem de
informações quanto as suas características, tais como data de fabricação,
composição, quantidade do produto, marca, número de referência e outras que a
legislação ou normatização exigem, independente de transcrição no Edital.
7.4 Será rejeitada a amostra que não atender as especificações descrit^ no Edital.
7.5. A rejeição do item será devidamente fundam^tad^.

.
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7.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá
substituir ou efetuar ajustes e modificações no material apresentado.
7.7. Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua amostra rejeitada ou
não entregá-la no prazo estabelecido.

7.8. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante
subsequente e solicitará amostra dos itens do mesmo.

7.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 03 (três) dias para retirar as
amostras, independentemente se aceita ou rejeitada, no mesmo endereço onde foi
entregue. Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, as mesmas serão

descartadas.

8.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO
8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pelo Secretário de Administração, Marcelo Felipe Schmitt.

Planalto - PR, 30 de setembro de 2022.

'jJcMyK)v^
Anderson Délares

Secretário Municiai de Serviços Rodoviários

Angela Regina Garcia C^eppa
Secretária/Municipal de Saúde

liôn^^i^ior
Secretário Municip^de Cultura

Gilmar

Municipal de Eéport

mir biancqi

Secretário Municiai de Obras e^erviços'Urbanos

(/dUAO vuÍa GL
Lizandra Cristina Boni

Secretária Municipal de Assistência Social

5
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,  ̂CiuÁS
'Marcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

Marli Salete Dieckel de Lima
Secretária Municipal de Educação

Marlls^ Diéferribac]
Secretária Municipal de\)ndústria Comércio e Turismo

ííXa/1

Willian Fernando Kegler
Secretário Municipal de Agricultura

jjOilcJW,
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto

6
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TABELA DE VALORES

Elias Zoom Master Edison WC

Banco de

Preços

Marquinho -

PR

Ramilândía -

PR

Valor

Médio

1 Camisa feminina 130,00 145,00 145,00 120,00 109,44 129,89

2 Camisa Masculina 130,00 145,00 154,00 120,00 109,44 131,69

3 Camiseta 38,00 40,00 45,00 54,90 48,00 31,77 38,00 42,24

4 Camiseta polo 49,00 65,00 62,20 55,00 52,89 56,82

5 baby look polo 49,00 65,00 60,20 50,00 39,30 52,70

6 camiseta dry 40,00 55,00 45,00 55,90 50,00 38,62 37,00 45,93

7 camiseta dry polo 40,00 60,00 62,20 55,00 49,00 53,24

CD
O

£)Xj6í^ f
Re^onsável pela Cotação



MUNICÍPIO DE MARQÜINHO/PR

PREGÃO ELETRÔNICO N» 49/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 80

LICITANeT"
ucnicôn 4»

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o{a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso VI do Art. 13 do
Decreto n° 10,024/2019, o resultado do procedimento lldtatório em epígrafe, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FABRICAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE

CAMISETAS. DESTINADAS AO USO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS. TAIS COMO SETEMBRO AMARELO. OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL E DEMAIS.

VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor : FERNANDO UNIFORMES EIRELI - 21.008.058/0001-SI

Item Quant. Un Descrição

1  1-000,00 UN CAMISETAS EM POLMSCOSE. 67% FIO

POLIÉSTER Ê 33% FIO ESCÓCIA.

TOTALIZANDO 100% SINTÉTICA.

PERSONALIZAÇÃO CONFORME

NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, POR EXEMPLO CAMPANHAS DO

SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E

NOVEMBRO AZUL E DEMAIS CAMPANHAS,

TAMANHOS; PP. P, M, G, GG E XG

Adjudicado Adjudicado

Subtotal Adjudicado R$ 30.000,00

Unitário

Orçado Total Orçado

R$ 36,00 RS 38.000,00

Econ. Economia

Subtotal Orçado: RS 21,05%

38.000,00

RS

8.000,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado

RS 36.000,00

Economia % Economia R$

Nos termos do Parecer Jurídico, HOMOLOGO o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Marquinho-PR , 12 de Setembro de 2022

ELIO BOLZON JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

0012
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO N" 261/2022

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE RAMíLANDIA. com sede na cidade de RAMILANDIA,
Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n*' 95.725.024/0001-14,
neste ato representado pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante designado MUNICÍPIO de
um lado e, de outro a empresa REGINATO, DEITOS & CIA LTDA, estabelecida na Avenida Borges
de Medeiros, 174, Centro, Matelândia/PR, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídica sob n®
09.654..11.3/0001-38, neste ato representado por seu representante legal, ao fim assinado, doravante

designado CONTRATADO, ajustam o presente Contrato decoirente da dispensa 27/2022, nos termos
da Lei, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DA FANFARRA MUNICIPAL E
PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS E OUTUBRO ROSA PARA TRABALHAR AS
AÇÕES PLANEJADAS PELA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os materiais deverão atender as solicitações das secretarias.

PARAGRAFO SEGUNDO - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos
materiais.

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a entregar os materiais, objeto deste
Contrato, pelo preço de RS 1.850,00 (Mil oitocentos e cinqüenta reais). Conforme tabela abaixo:

item Qtde Uníd Descrição
Valor

Unit

Camiseta dry gola redonda sublimado OUTUBRO
1  25 Uníd 37,00

ROSA

2  25 Unid Camiseta dry gola redonda sublimado AGOSTO LILÁS 37,00

TOTAL DO FORNECEDOR

Valor

Total

925,00

925.00

1.850,00

PARAGRAFO SEGUNDO - O preço unitário deve incluir, além do lucro demais despesas e/ou taxas
que venham a incidir sobre a prestação do serviço.

PARAGRAFO TERCEIRO - É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do Contrato,
exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

'  0013
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega dos materiais,
mediante emissão da Nota fiscal acompanhada dos seguintes documentos:

1- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.

2- Certificado de Regularidade de Débitos junto a Fazenda Federal;

3 - Certificado de Regularidade de Débitos Municipais;

4 - Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;

5 - Comprovante de regularidade com seguro de terceiros e para passageiros e condutor.

6 - Comprovante de regularidade com seguro de Responsabilidade civil para danos materiais e
corporais transportados para os passageiros e Condutor.

OBS 1-0 município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pelo fornecedor.

OBS 2 - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.

PARA GRAFO SEGUNDO - Somente serão efetuados pagamentos dos materiais entregues, sendo que o
Município não tem obrigação de gastar o valor integral previsto como máximo a ser pago com a presente
contratação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O município poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO^- O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades
decorrentes do fornecimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente
contrato são oriundos da rubrica:

10.00 - Secretaria de Ação Social
10.01- Departamento de Ação Social
08.244.0001.2.041 - Manutenção dos Serviços de Ação Social
Fonte de Recursos - 000 - Recursos Livres

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

PARAGRAFO TERCEIRO - As faturas deverão ser apresentadas em 01 (uma) via, devidamente
regularizadas nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das responsabilidades
assumidas na forma deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva dos
serviços executados.

0014



â (Prefeitura MunicipaCcCe (Ramiíândia
Av. VoCuntários da (pátria, n" 1600 - Centro O O O O G
C3^ 95.72S.024/0001-14 QBP 85.888-000

(Fom/Pajii(45) 3258 8000

PARAGRAFO QUINTO - Os pagamentos serào realizados através de transferência bancária para a
conta corrente do CONTRATADO.

PARAGRAFO SEXTO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que as
providências pertinentes tenham sido tomadas por parte do CONTRATADO.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas deverão ser entregues na sede da PREFEITURA, no endereço
descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE ENTREGA

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo para entrega dos materiais é de 45 (Quarenta e cinco dias) a
partir da solicitação da secretaria;

PARAGRAFO SEGUNDO - O Prazo do contrato é até 45 dias, iniciando-se a contagem a partir da
assinatura do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) dias além do prazo de
execução.

PARAGRAFO QUARTO- O contrato poderá ser prorrogado se mantidas as condições contratuais e
houver vontade de ambas as partes.

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES

Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais sanções;

c) Se, no término do prazo contratual os serviços não estiverem concluídos, será aplicado ao
CONTRATADO por dia de atraso, a multa de RS 1.000,00 (MU reais). Para o cálculo dos dias de
atraso serào considerados os abonos homologados.

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

e) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação Judicial,
nas se^intes hipóteses:

a) infringência de qualquer obrigação ajustada;
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b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência do CONTRATADO.

c) Se a CONTRATADA, sem previa autorização do MUNICÍPIO, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) e os demais mencionados no Artigo 77 da Lei n° 8.666^3.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso do MUNICÍPIO precisar recorrer a via Judicial para rescindir o
presente contrato, ficará o CONTRATADO sujeita a multa convencional de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, além das perdas e danos, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) do valor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado, ainda que em caráter extraordinário,
sem a prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.

b) Rescindido o contrato em razão do inadimplemento de obrigações do CONTRATADO, esta
ficará impedida de participar de novos contratos com o MUNICÍPIO, além das penalidades
previstas no Artigo n® 87 da Lei 8.666/93.

c) O CONTRATADO assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do MUNICÍPIO relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES
Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser
necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo MUNICÍPIO e
CONTRATADO, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA NONA - SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de
dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de
MATELANDIA, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADO,
que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações,
citação inicial e outras em direito permitidas.

Ramilándia, 15/08/2022
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Edson dos Santos
^^-CPF: 102.759.978-80

Municipal

^íunÍcipio de ramilândia
EDSON DOS SANTOS

Prefeito Municipal
V  CPF 102.759.978-80

Fernando Regínato
CPF 033.183.869-95

ROSILEI MOSSNER

GESTORA DO CONTRATO

09654313/0001-3S
Regínato, Deitos & Cia. Ltda
Av. Borge^e Medeiros 174i'^ntro
RSRftTOoé i^telándia - PR

FRANCISCO AZEVEDO PINHEIRO

FISCAL DO CONTRATO
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I—CERTIFICADO—I

'—oovDiduiiao—J

Pesquisa realizada entre 29/09/2022 15:39:34 e 29/09/2022 15:49:11

Relatótiü g^rrailo no lIu-í 29/00/?!í?J 1S:50 00 (If TS7.49.128.118)

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

i Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos -Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
I  selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
I Conforme Instrução Normativa N" 65 de 07de Julho de/2021 noArtigo 3", 'A pesquisa depreços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicadopara i
f definição do valoréstimaá)'

Preços Quantidade

1) camisa social manga longa com colarinho (50%
algodão 50 % poliester)

2) Camisa social de manga longa

3) Camiseta 65% poliéster e 35% viscose antipiling

4) Camiseta gola polo, manga curta, em tecido

piquet

5) Baby look gola polo

6) Camisetas tecido DRY,

7) Gola polo tecido DRY

Preço

Estimado

1 Unidade R$ 109,44 (un)

1 Unidade RS 109,44 (un)

1 Unidade

1 Unidade

1 Unidade

1 Unidade

1 Unidade

RS 31,77 (un)

RS 52.89 (un)

R$39,30 (un)

RS 38,62 (un)

RS 49.00 (un)

Preço

Percentual Estimado Total

Calculado

R$109,44 R$109.44

RS 109,44 RS 109,44

RS 31.77 R$31.77

R$ 52,89

RS 39,30

RS 38,62

RS 49,00

RS 52,89

RS 39,30

RS 38,62

RS 49.00

Valor Global: R$430,46

Valor do Item em relação ao total

# 1] cansa sodd...

# 2) Camisa social...

# 3) Camiseta 65%...

# 4) Camiseta gda... J
# 5) Baby look gola... I
# 6) Camisetas... '
# 7) Gola pdo ...

Quantidade de preços por item

Item1 Item2 Item 3 Item4 ItemS Item 6 Item7

Relatóno gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49128118)
Código Validação: ycQwnTDm0NNin%2fBO3O0eOgh\ftunbNKg(fnulpGyJW8OX0Y7XDf1NG6uodl8*P5rti7bk)£qnPZF1Cys%3d

'^''P-''^-''®"«>^«P'®««-«'"''>^'<^'«ne«»oA"'e"tk*tade?t<*en»ycQm.7Dm0l4Nni%252®D3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDrlNG6uodl8xP5fti7bkxEqnP2F1Cy8%253d
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Detalhamento dos Itens

Item 1: oantisa social mango longa com coloiinho (50% akjodau 50 polioster)

Preço Estimado, RS 109,44 ('ui'i) PercenlunI. - Prenn Hslimarin Cnlcnjlndo RS mo .1-1 Médin fio'! Prtv.'nf; (Ihlirins RS lOü.i-i

Quantidade

1 Unidade

Descrição

camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester)

Observação

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

me./An. 5''dalN65de07deJulhode202l

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE

Objeto: Estes insumos fazem-se necessários para realização de atendimentos de

rotinas, bem como visam oferecer uma melhor assistência aos pacientes

assistidos nestes estabelecimentos de saúde.,

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta -

CAMISA MANGA LONGA (social masculina)Camisa manga longa, modelo social

masculina, com slim fit. Composição 62% poliéster, 35% algodão. 3% elastano.

Brasão do município bordado no bolso esquerdo, medida apro*.: ScmxScm (LxA);-

bordado logo do SUS (manga direita) medida aprox.: 8x8cm (LxA);- bordado logo
do ProvigiA (manga esquerda) medida aprox.: 8x8cm (LxA);Cores: a

definirTamanhos PP, P, M, G, GG, XG, XGG, a definirarte CORELDRAW

desenvolvida pela contratada e devidamente aprovada pela secretaria

interessada. Obs; valor da arte e seu desenvolvimento incluso no preço proposto

CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO /

CAMISETA

Data: 14/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: Nopregâo:432022 / UASG:989915

Lote/Item: /li

Fonte: vvww.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.921.734/0001-62 PROATIVA EVENTOS LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

20.763.022/0001-10 P. I. SILVA & ROSA LTDA -

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante rio informado

03.851.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

RS 110,00

RS 110,00

R$120,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
mc. //An. 5''dalN65de07deJul/x>de202/

Órgão: ADMINISTRAÇÃO S.M.E.C.E.

Prefeitura Municipal de Clevelàndia/PR

Objeto: Aquisição eventual e futur de kits de uniformes escolares, para distribuição aos
alunos da rede pública municipal de ensino e uniformes para os profissionais da
rede Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações
mencionados no Termo de Referência, anexo do Edital.

Descrição; Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester) -
Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester)

Data: 06/06/2022 00:00

Modalidade: Pregão

SRP; NÃO

Identificação: 202022

Lote/Item: 1/53

Ata: Link Ata

Fonte: portai.cíevelandia.pr.gov.br/pronimt

b/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 14

Unidade: UNI

Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 167.49.128.116)
Código ValldBçSo: ycQwnTOmONNm%2iBD3OO0DghVambNKgfmulpGyJWaOXOY7XDrlNG6uodl8)tP6rh7blo£qnP2F1Cys%3d
^"p:"*^ t'ancodepreco8.eom.br/CertlficadoAutenllcldade?lol(en=ycQxmTLm0NNni%252fB03O0eDghVambNKgfmulp6yJWaOX0Y7XDflNG6uodiexP5rh7bkxEqnPZF1Cy8%2S3d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

04.738.849/0001-18 CONFECCOES POLICARPO LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante; Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$115,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. HArt. S'da IN ̂  de 07 de Julho de 2021

RS 100,00

Órgão: ADMINISTRAÇÃO S.M.E.C.E. Qata: 06/06/2022 00:00
Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR Modalidade: Pregão

Objeto: Aquisição eventual e futur de kits de uniformes escolares, para distribuição aos SRP- NÃO
alunos da rede pública municipal de ensino e uniformes para os profissionais da , j
.  , .. . Identificação: 202022

Lote/Item: 1/54
rede Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações
mencionados no Termo de Referência, anexo "1" do Edital.

Descrição: Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester)
Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester)

CNPJ

04.738.849/0001-18

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CONFECCOES POLICARPO LTDA

Ata: Link Ata

Fonte: portal.clevelandia.pr.gov.br/pronimt

b/index.asp?acao=1 &item=2

Quantidade: 14

Unidade: UNI

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$100,00

Relatório getatto no <Jla 23^/202215:50:09 (IP: 187.49.128.118)
TNNm%2fBD3O0eÒghVBmbNKgfmi . ,
i.br/CertricadoAulentiddade?tolcen=7cGBanTOínONNm%252fBIMOOeC^hVafnbNKg?mu!pGyJWaOXOV7XDrtN66uo<118*P5rti7blo(EqnP2F1Cys%253d

^®"í®í®®',y®°*"'^"^Nm%2fBD3ÒOeOghVBmbNKgfmulpGyJWaOXOY7XDrtNG6uodl8xP5fti7bkxEqnPZF1Cys%3d
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lteFn;2; Camisa social démanga ionga -; •

Preço Estimado: RS 109,44'(un) Percentual Preço Estimado.Calculado RS 1U9.44. Media dos Preços Obtidos; RS 109,-14

Descrição

Camisa social de manga longa,

Observação

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

Inc. lAn. 5" da IN65 de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE

Objeto: Estes insumos fazem-se necessários para realização de atendimentos de

rotinas, bem como visam oferecer uma melhor assistência aos pacientes

assistidos nestes estabelecimentos de saúde..

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta -

CAMISA MANGA LONGA (social masculinajCamisa manga longa, modelo sociai

masculina, com slim fit. Composição 62% poliéster, 35% algodão, 3% elastano.

Brasão do município bordado no bolso esquerdo, medida aprox.: ScmxScm (LxA);-

bordado logo do SUS (manga direita) medida aprox.; 8x8cm (LxA);- bordado logo

do ProvigiA (manga esquerda) medida aprox.; SxScm (LxA);Cores; a

definirTamanhos PP, P, M, G, GG. XG, XGG, a definirarte CORELDRAW

desenvolvida pela contratada e devidamente aprovada pela secretaria

interessada. Obs; valor da arte e seu desenvolvimento incluso no preço proposto

CatSer; 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO /

Data: 14/06/2022 09:00

Modalidade; Pregão Eletrônico

SRP; NÃO

Identificação; Nopregão 432022 / ÜASG;989915

Lote/Item; /II

Ala; Link Ata

Fonte: vww.comprasgovernamentais.gov,

br

Quantidade:

Unidade:

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

33.921,734/0001-62 PROATIVA EVENTOS LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante; Fabricante não informado

20,763,022/0001-10 P. I. SILVA & ROSA LTDA -

Marca; Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 110,00

R$110,00

03.851,189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$120,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. II An. 5'da IN 65de 07de Julho de 2021

Órgão: ADMINISTRAÇÃO S,M,E,C,E. Data
Prefeitura Municipal de Cleve!ândia/PR Modalidade

Objeto; Aquisição eventual e futur de kits de uniformes escolares, para distribuição aos SRP
alunos da rede pública municipal de ensino e uniformes para os profissionais da identificação
rede Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações
mencionados no Termo de Referência, anexo "l" do Edital. Lote/Item

—  AtsDescrição: Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester) •
Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester) Fonte

Quantidade:

Unidade:

Lote/Item

06/06/2022 00:00

Link Ata

portal.clevelandia.pr.gov.br/pronimt
b/index.asp?acao= 1 &item=2

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

04.738.849/0001-18 CONFECCOES POLtCARPO LTDA
♦VENCEDOR*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$100,00

S Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP; 187.49.128.118)
S Código ValldaçSo: ycQ*niTOm0NNm%2mD3O0eOghVambNKgfmulpGyJW8OX0Y7XDriNG6üOdl8ií»5rtt7bkxEqnP2F1Cys%3d^ f"lp:"w««'bancodeprecos.eom.br/CeftlflcadoAutentlcidade?loken=ycQxmTOm0NNm%2S2fBO3O0aDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDf1NG6uodiexP5rti7bk*EqnPZF1Cys%253d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. HArt. 5° da IN ̂  de 07 de Julho de2021

Órgão: ADMINISTRAÇÃO S.M.E.C.E.
Prefeitura Municipal de Clevelândia/PR

Objeto: Aquisição eventual e futur de kits de uniformes escolares, para distribuição aos
alunos da rede pública municipal de ensino e uniformes para os profissionais da
rede Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações
mencionados no Termo de Referência, anexo '1* do Edital.

Descrição: Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester) -
Camisa social manga longa com colarinho (50% algodão 50 % poliester)

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

04.738.849/0001-18 CONFECCOES POLICARPO LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$ 115,00

Data: 06/06/2022 00:00

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO

Identificação: 202022
Lote/Item: 1/53

Ata: Link Ata

Fonte: portal.clevelandia.pr.gov.br/pronimt
b/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 14

Unidade: UNI

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$115.00

Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (tP: 167.49.128.118)
^ Código Validação: ycQ»nTDm0NNm%2fBO3O0eOghVambNKgfmuipGyJWaOX0Y7XOrlNG6uodi8xP5rh7bio£qnPZF1Cys%3d

http:/A«ww.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?loken=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmu!pGyJWaOX0Y7XDriNG6uodi8xP5f1i7biocEqnPZF1Cys%253d
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Item 3: Camiseta 65% poliéster e 35%,viscose antipil(ng

Preço Estimado: RS 31,77 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 31,77 Média dos Preços Obtidos: RS 31.7;

Quantidade

1 Unidade

Descrição

Camiseta 65% poliéster e 35% viscose antipiling

Observação

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

Ina lArt. 5''clalN65de07deJulhode2021

órgão: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de uniformes para os associados das

Associações de Catadores de Materiais Recicláveis que participam do programa

Recicla São José-,

Descrição: Camiseta - Camiseta Tipo: Unissex, Tipo Manga: Curta , Tipo Gola: Careca, Cor:

Cinza, Tamanho: G, Material: 55% Poliéster E 35% Viscose

CatMat: 473150 • CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:CARECA,

COR:CINZA, TAMANHO:G, MATERIAL:65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

26/08/2022 08:30

Pregão Eletrônico

SIM

N^Pregão:] 542022/

UASG:987885

Link Ata

01/09/202214:46

09/09/2022 14:14

www,comprasgovernamentais.gov

•br

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

05.508.941/0001-54 G. BERGAMASCO & GUILHERME LIDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo: CAMISETA

27.743.380/0001-00 ANDRÉ ANTONIO SABINO

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL

35,692.455/0001-08 FINNO TÊXTIL LTDA

Marca: ARRON

Fabricante: FINNO TÊXTIL LTDA

Modelo: CAMISETA MANGA CURTA

RS 30,00

RS 30,00

RS 30,00

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

me. lArt. S" da IN 65 de 07de Jutho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Objeto: Constitui objeto deste a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS

aquisições de uniformes profissionais para o setor da Saúde da Educação e do
Sooial e móveis sob medida para o departamento de Saúde, conforme projetos
anexos, conforme necessidade da administração, conforme quantidade,

especificações e condições descritas no Termo de Referência Anexo I..

Descrição: Camiseta - Tipo: Unissex, Tipo Manga: Curta, Tipo Gola: Careca, Cor: Cinza,
Tamanho: G, Material: 65% Poliéster E 35% Viscose,

CatMat: 473150 ■ CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GOLArCARECA,
COR:CINZA, TAMANHO:G, MATERIAL:65% POLIESTER E 35% VISCOSE

Data: 19/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N^Pregão:472022 / UASG:989979

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

Link Ata

20/07/2022 16:55

21/07/2022 15:18

www.comprasgovernamentais.gov

-br

Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 167.49.128.116)
Código ValldaçSo: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eOghWmbNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDr1NG6üodl8xP5fn7bkxEqnPZF1Cys%3d
^"P7/WMW.bancodeprecos.COin.br/CeniflcadoAutentlcidade?token=ycQxinTDm0NNfn%252fBD300eDghVambNKgfmulpGyJW8OX0r7XDr1NG6uodl8xP5fti7blo€qnPZFlCys%253d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.743.380/0001-00 ANDRÉ ANTONIO SABINO

*VENCEDOR*

Marca; MARCA PRÓPRIA

Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL

42.528.905/0001-89 JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI

Marca; SSI

Fabricante: SANTIAGO SOLUÇÕES INTEGRADAS
Modelo: CAMISETA GOLA EM V

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 56,00

07.045.994/0001 -01 ROSILENE TONATTO SPAZZINI

Marca: PROTY

Fabricante: PROTY

Modelo: UNI

RS 56,00

RS 56,27

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. lArt. 5° da IN 65 ds 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Objeto: Constitui objeto deste a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
aquisições de uniformes profissionais para o setor da Saúde da Educação e do
Social e móveis sob medida para o departamento de Saúde, conforme projetos
anexos, conforme necessidade da administração, conforme quantidade,
especificações e condições descritas no Termo de Referência Anexo I..

Descrição: Camiseta - Tipo; Unissex, Tipo Manga: Curta, Tipo Gola: Careca, Cor; Cinza,
Tamanho: P, Material: 65% Poliéster E 35% Viscose,

CatMat: 473145 - CAMISETA, TIPGiUNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GGLA:CARECA,
COR:CINZA, TAMANHO:P, MATERIAL:65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.743.380/0001-00 ANDRÉ ANTONIO SABINO

*VENCEDOR*

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA

Modelo: CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL

42.528.905/0001-89 JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI

Marca: SSI

Fabricante: SANTIAGO SOLUÇÕES INTEGRADAS
Modelo: CAMISETAS GOLA POLO

11.926.343/0001 -06 FOCO UNIFORMES-SPORTS LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CAMISETA

R$ 59,00

Data: 19/07/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nopregão:472022 / UASG:989979

Lote/Item: /12

Ata: Link Ata

Adjudicação: 20/07/202216:55

Homologação: 21/07/202215:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade: 25

Unidade: Unidade

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 59,00

R$ 59,00

RS 59,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
ina lArt. 5'da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Uniformes
para secretaria Municipal de Saúde..

RS 49,25

Data: 01/07/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1032022 / UASG;987805

Lote/Item: /2

® Relatório gerado no dia 29/09^22 15:50:09 (IP: 187.49.128.118)
"  y®Q*'"TDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmuIpGyJWaOX0Y7XDrtNG8uod!8xP5rti7bi«EqnPZF1Cys%3d ^'

http://www.bancodeprecos.com.br/CcrtiflcadoAutentlcldade?loken=ycQ)miTDmONNm%252fBD300e[)ghVambNKgfmulpGyJWaOXOy7XDrlNG6uódI8xP5rti7bl«EqnP2F1Cys%253d



Descrição; Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta -

CAMISETA MASCULINA CONFECCIONADA EM MALHA PV ANTIPILLING INFINITY

confeccionada por 65% poliéster e 35% viscose com gola redonda, processo de

personalização por impressão em sublimaçâo 100%, brasão do município manga
direita, estampa na frente bordado com brasão, cor e arte das estampas brasão

do município, sendo os tamanhos P/M/G/GG/EG.Observar mostruário para
escolha da cor e camisetas para prova de tamanhos.

CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO /

CAMISETA

Ata: Link Ata

Fonte: vww.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

04.584.756/0001-86 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA LIDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado

03.851.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 38,49

RS 60,00

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHÜ
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Uniformes Funcionais para as

Secretarias Municipais.

Descrição: Camiseta - Camiseta Tipo: Unissex. Tipo Manga: Curta, Tipo Gola: Careca, Cor:
Cinza, Tamanho: G, Material: 65% Poliéster E 35% Viscose

CatMat: 473150 - CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA, TIPO GOLA:CARECA,
COR:CINZA. TAMANHO:G, MATERIAL:65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE

R$ 26,83

Data: 20/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:412022 / UASG;987503

Lote/Item: /63

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/202214:14

Homologação: 15/06/2022 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade: 240

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ

30.692.250/0001-09

Marca: MSO
Fabricante: MSO PROTEGE
Modelo: UNIFORME PREF

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

M. S. O. PROTEGE EIRELI

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 24,50

18.036.328/0001-23
♦VENCEDOR*

PONTOCOM BRINDES LTDA RS 28,00

Marca: PONTO COM BRINDES
Fabricante: PONTO COM BRINDES
Modelo: PONTO COM BRINDES

08.574.064/0001-08 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. RS 28,00
Marca: CLL
Fabricante: CLL
Modelo: CAMISETA

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

RS 26,83

Data: 20/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

BíSã® Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP; 187.49.126.118)
y| Código Validação: ycQxinTDm0NNni%2fBD3O0eDghV8mbNKgfmuIpGyJWaOX0Y7XOriNG6uodl8xP5rti7bkxEqnPZF1Cys%3d
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Código Validação: ycQxinTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKglmulpGyJWaOX0Y7XOriNG6uodl8xP5rti7bkxEqnP2F1Cys%3d
http://www.bancodepreco8.cotn.br/Cettl(lcadoAulenticidade7token=ycQxmTDmONNm%252fBD300eDghVambNKgfmulpGyJWaOXOV7XDrtNG6uodl8xP5rh7bkxEqnPZF1Cys%253d

J
8/24



Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Uniformes Funcionais para as
Secretarias Municipais.

Descrição: Camiseta - Camiseta Tipo: Unissex, Tipo Manga: Curta, Tipo Gola: Careca. Cor:
Cinza . Tamanho: G. Material: 65% Poliéster E 35% Viscose

CatMat: 473150 - CAMISETA, TIPO:UNISSEX. TIPO MANGA:CURTA. TIPO GOLA:CARECA,

COR:CINZA, TAMANHO:G. MATERIAL:65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.692.250/0001 -09 M. S. O. PROTEGE EIRELI

Marca: MSO

Fabricante: MSO PROTEGE

Modelo: UNIFORME PREF

18.036.328/0001-23

*VENCEDOR*

PONTOCOM BRINDES LTDA

SRP: SIM

Identificação: N<'Pregão:412022 / UASG:987503

Lote/Item: /65

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2022 1 4:14

Homologação: 15/06/2022 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 24,50

R$ 28,00

Marca: PONTO COM BRINDES

Fabricante: PONTO COM BRINDES

Modelo: PONTO COM BRINDES

00.418.081 /0001 -44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: HAUNWEST UNIFORMES

Fabricante: HAUNWEST UNIFORMES

Modelo: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling

R$ 28,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. lArt. S" da IN 65 de 07 de Julho de2021

R$ 28,75

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Uniformes Funcionais para as
Secretarias Municipais.

Descrição: Camiseta - Camiseta Tipo: Unissex. Tipo Manga: Curta, Tipo Gola: Careca. Cor:
Cinza. Tamanho: G. Material: 65% Poliéster E 35% Viscose

CatMat: 473150 - CAMISETA. TIPO:UNISSEX. TIPO MANGA:CURTA. TIPO GOLA:CARECA.

COR:CINZA, TAMANHO:G. MATERIAL:65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.692.250/0001-09 M. 8.0. PROTEGE EIRELI

Marca: MSO

Fabricante: MSO PROTEGE

Modelo: UNIFORME PREF

18.036.328/0001-23

♦VENCEDOR*
PONTOCOM BRINDES LTDA

Data: 20/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: Nopregão:412022 / UASG:987503
Lote/Item: /64

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/202214:14

Homologação: 15/06/2022 08:37

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade: 320

Unidade: Unidade

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 26,25

RS 30,00

Marca: PONTO COM BRINDES
Fabricante: PONTO COM BRINDES
Modelo: PONTO COM BRINDES

40.015.985/0001-43 RAYOR VINÍCIUS SALES DE JESUS 10221404422 RS 30,00

Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.129.116)
Código VaüdaçSo: ycQwnTDm0NNm%2fBD3O0eDghVBmbNKgfmulpGyJWaOX0V7XDrlNG6uodlBxP5rh7blO(EqnPZF1 Cys%3d
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca; RS

Fabricante: RS SOLUÇOES INTEGRADAS
Modelo: Camiseta

Preço (Compras Governamentais) 8: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. lArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Uniformes Funcionais para as
Secretarias Municipais.

Descrição: Camiseta - Camiseta Tipo: Unissex. Tipo Manga: Curta. Tipo Gola: Careca, Cor:

Cinza. Tamanho: G, Material: 65% Poliéster E 35% Viscose

CatMat: 473150 - CAMISETA, TIPO:UNISSEX, TIPO MANGA:CURTA. TIPO GOLA:CARECA.

COR:CINZA, TAMANHO:G. MATERIAL:65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.692.250/0001 -09 M. S. 0. PROTEGE EIRELI

Marca: MSO

Fabricante: MSO PROTEGE

Modelo: UNIFORME PREF

R$ 28,75

Data: 20/05/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:412022 / UASG:987503

Lote/Item: /66

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2022 14:14

Homologação: 15/06/2022 08:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade: 65

Unidade: Unidade

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 26,25

00.418.081/0001-44

* VENCEDOR*

ANATOLE FEIBER CONFECCOES RS 30,00

Marca: HAÜNYVEST UNIFORMES

Fabricante: HAÜNYVEST UNIFORMES

Modelo: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling

12.762.864/0001-20 TEIXEIRA & RAMOS LTDA

Marca: Luar

Fabricante: Luar

Modelo: Camiseta

R$30,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. HArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% políester,
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

RS 20,25

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/63

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni

mtb/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 240

Unidade: Un

UF: PR

Relatório sarado no dia 29/09/202215:50:09 (IP: 187.49.128.118)
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

08.574.064/0001-08 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17.50

R$19.75

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$ 23,50

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. soda IN ̂  de 07 de Julho de2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester.
35% viscosi. gramatura lõOg/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester. 35% viscosi. gramatura 160g/

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA
♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

33.948.013/0001 -46 ELO CRIACOES TÊXTIL LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$ 20.40

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/72

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 1.080

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17,50

R$18.99

18.250.413/0001-90 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$ 24,70

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Ina IIArt. 5o da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester.
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester. 35% viscosi. gramatura 160g/

R$ 21,32

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/65

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=1 &item=2

Quantidade: 60

Unidade: Un

UF: PR

10 Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.128.110)
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CNPJ

18.036.328/0001-23

*VENCEDOR*

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

PONTOCOM BRINDES LTDA

Marca: Marca nSo informada

Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081 /OOOl -44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

30.692.250/0001 -09 M. S. O. PROTEGE EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

tnc. I/Art. 5'da IN 65 de OTdeJuiho de 2021

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17,45

RS 22,00

R$ 24,50

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,

35% viscosi, gramatura ISOg/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -

composição 65% poliester, 35% viscosi. gramatura 160g/

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 22,75

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/64

Ata: N/A

Fonte: int.chopin2inho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 320

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17,50

R$ 24,50

30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 26,25

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. IIArt. 5° da IN 65 de OTdeJuiho de2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

R$ 25,48

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/66

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 65

Unidade: Un

ÜF: PR

@ Relatório geiado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 167.49.128.118)
Código Validação: ycQxniTDm0NNm%2fBD3O0eDgh\/ómbNKgfmulpQyJWaOX0Y7XDriNG6uod!8xP5rti7blcxEqnPZF1Cy8%3d
http:/A«ww.bancodeprecos.confi.br/CertificadoAutentiddade7token=ycQ)(mTDmONNm%252fBD300eDghVambNKgfmulpGyJWaOXOY7XDriNG6uodl8xPSrh7blo<EqnPZF1Cys%253d
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CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI

Marca; Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$24.00

R$ 26,20

R$26.25

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Média das 3 Melhores Propostas iniciais
Inc. HArt. S° da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,
35% viscosi. gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester. 35% viscosi, gramatura 160g/

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

34.776.786/0001-55 CAVESTE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUÁRIO LTDA
*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

18.036.328/0001 -23 PONTOCOM BRINDES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

15.534.841 /0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

RS 29,56

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/71

Ata: N/A

Fonte: int.chopin2inho.pr.gov.br:9091 /proni

mtb/index.asp?acao= 1 &item=2

Quantidade; 240

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 29,00

R$ 29,70

R$ 29,99

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. H Ad. 5'da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

R$ 32,86

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/30

Ata: N/A

Fonte: int.chopin2inho.pr.gov.br:9091/proni

mtb/index.asp?acao= 1 &item=2

Quantidade: 80

Unidade: Un

UF: PR

^ Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.128.118)
^Igo Validaçôo: ycQ»nTDm0NNm%2fB[}3O0eDghVantbNKgfmutpGyJWaOX0Y7XDrlNG6uodI8xP5(h7bloíEqnPZF1 Cys%3d
http://www.bancodepfBC03.com.br/Cef1incadoAutenticidado?token=ycQxmTDmCNNm%252fBD300eDghVambNKgfmu!pGyJWaOXOV7XDrtN66«odl8)<P5rt>7bloíEqnPZFlCys%253d 13/24

«  •
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CNPJ

18.036.328/0001-23

*VENCEDOR*

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

PONTOCOM BRINDES LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 23,88

Marca; Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

04.350.099/0001-02 A. M. WELLER CONFECCOES EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

R$ 36,00

R$38,70

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

//TC IIArt. 5° da IN 65 de 07 de Julho de2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,

35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -

composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

08.574.064/0001 -08 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081 /OOOl -44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

R$ 33,70

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/31

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni

mtb/index.asp?acao=1 &item=2

Quantidade: 50

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$27,80

R$35,30

R$38.00

Preço (Outros Entes Públicos) 9: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

//TC. UM. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,

35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

R$ 34,00

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP; NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/32

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091/proni

mtb/index.asp?acao= 1 &item=2

Quantidade: 50

Unidade: Un

UF: PR

S Relatórô gerado no dia 23/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.128.116)
Código \^tidaçao: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDrtNG6uodI8xP5rt>7bkT(EqnP2F1Cy8%3d
http://wA«w.bancodeprecos.com.br/CertiflcadoAutenticidade?loken=i^xtnTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDitN66uodI8xP5rlT7bl«EqnP2F1Cys%253d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

08.574.064/0001 -08 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 28,70

R$ 35,30

R$38,00

Preço (Outros Entes Públicos) 10: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. líArt. 5'da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester.
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Piiiing -
composição 65% poliester, 35% viscosi. gramatura 160g/

RS 34,01

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/29

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni

mtb/index.asp?acao=1 &item=2

Quantidade; 82

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 26,80

00.418.081 /0001 -44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

04.350.099/0001 -02 A. M. WELLER CONFECCOES EIRELI

R$ 37,00

R$38,24
Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 11: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. HArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta Gola Apoio em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65%
poliester, 35% viscosi, gram - Camiseta Gola Apoio em Malha Poliviscose Anti
Pilling - composição 65% poliester, 35% viscosi, gram

RS 39,21

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade; Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/item: 1/14

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni

mtb/index.asp?acao=1 &item=2

Quantidade: 40

Unidade: Un

UF: PR

1^ Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (tP: 187.49.128.118)
Validação: yeQwnTDni0NNm%2IBD3O0eDghVambNKgfinuIpGyJWaO>C0Y7XDriNG6ucdI8xP5rh7blaEqnPZF1Cys%3d

http:/W.l>ancodepreco8.com.br/Ccr«ficadoAuteflÜcldado?token=ycQxmTDmONNm%252ÍBD300eDghVambNKgfmulpGyJWaOXOY7)(DrtNG6uodl8xP5m7bl«eqnP2F1Cys%253d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

04.350.099/0001-02 A. M. WELLER CONFECCOES EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 36,40

RS 38,24

34.776.786/0001-55 CAVESTE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUÁRIO LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

RS 43,00

Preço (Outros Entes Públicos) 12: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

fna IIArt. 5" da IN 65 de 07de Julho de2021

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001 -23 PONTOCOM BRINDES LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 21,64

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade; Pregão Presencial

SRP; NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/73

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 995

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17,50

18.250.413/0001-90 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

33.948.013/0001-46 ELO CRIACOES TÊXTIL LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 22,44

R$ 24,99

Preço (Outros Entes Públicos) 13: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. UArt. 5'da IN ̂  de 07de Julho de2027

Órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling - composição 65% poliester,
35% viscosi, gramatura 160g/ - Camiseta em Malha Poliviscose Anti Pilling -
composição 65% poliester, 35% viscosi, gramatura 160g/

R$ 26,47

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/74

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=1 &item=2

Quantidade: 100

Unidade: Un

UF: PR

S Relatúcio gerado no dia 23/09/202215:50:09 (tP: 187.49.128.118)
Código Vãlidaçao: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmu[pGyJWaOX0Y7XDilNG6uodt8xP5íh7blo<EqnPZF1Cys%3d
http://M««/.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticldade?token=ycQ)anTDmONNm%252fBD300eDghVarnbNKgfmulpGyJWaOXOY7XDriNG6uodl8)iP5rh7bl<xEqnP2F1Cys%253d



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

18.250.413/0001-90 UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$17.50

R$ 30,90

R$31,01

Relatório gerado tto dia 23/0512022 15:50:09 (IP; 187.49.128 118)
Código Vdlidação: ycQwiiTDmONNm%2fBD300e08hVambNKgfmuIpGyJW80XOY7XDrlNG6uodl8*P5th7bloíEqnP2F1Cys%3d
'''^=''**^''®""*'®P'°<=°®-«*" ''''Ce't'«<^«>^'en«<ádade7token=ycQxmTOní0NNm%252mi>3O0eDghVafnbNI<gfmuIpGyJWaOX0Y7XDrlNG6uodI8>cP5fh7blo<Eqf>PZF1Oys%253d
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liem 4: Camiseta gola polo, manga curta, em tecido piquei

Preço Estimado: RS õ2,8â (un) Percentual: - Preço Estimado CalculadovRS 52,89 ^Média dos Preços Obtidos: RS 52,89

Quantidade

1 Unidade

Descrição

Camiseta gola polo, manga curta, em tecido piquet

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Ina lArt. S'da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA

Objeto: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Uniformes
para secretaria Municipal de Saúde..

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta •
CAMISETA FEMININA CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET INGLÊS PA 53%

algodão poliéster 47%, largura 1,84 metros gramatura 165g/m2, com gola polo
processo de personalização por bordado dei ° linha pequeno no peito, cor e arte

brasão da prefeitura tamanho (P/M/G/GG/EG).Enviar mostruário para escolha da
cor e camisetas para prova de tamanhos de tamanhos.

CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO /

CAMISETA

Data: 01/07/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação; N0Pregão:1032022 / UASG:987805

Lote/Item: /I

Ata: Link Ata

Fonte: vwvw.comprasgovernamentais.gov,

br

Quantidade: 40

Unidade: UNIDADE

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

04,584,756/0001 -86 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANÇA LIDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 49,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc.lArt 5'dalN65de07deJulhode202]

órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DOESTE

Objeto: Estes insumos fazem-se necessários para realização de atendimentos de
rotinas, bem como visam oferecer uma melhor assistência aos pacientes
assistidos nestes estabelecimentos de saúde..

Descrição: Confecção - bordado - aviamento de roupa / fardamento / camiseta -
CAMISA POLO MANGA CURTA MASCULINA (UNIFORME)- Camisa gola polo na
cor branca com viés nas mangas azul;- Tecido Piquet 100%;- Frente semi aberta

com fechamento através 03 de botões, vista frontal com 3x15cm e detalhe

interno na cor azul Royal;- Mangas curtas com bainha de 2,5cm de largura e viés
azul Royal;- Bolso quadrado medindo 13x15cm com bainha de 2,5cm de largura
fixado no lado esquerdo com bordado (brasão do município);- bordado brasão
municipal (peito lado esquerdo) medida aprox.: 8cmx8cm (LxA);- bordado logo do
SUS (manga direita) medida aprox.: SxScm (LxA);- bordado logo do Vigiasus
(manga esquerda) medida aprox.: 8x8cm (LxA);- Costas em tecido único, barra
com bainha de 2cm de largura. - Tamanhos PP, P, M, G, GG, XG, XGG e tamanho
especial (sob medida) a definir no pedido

CatSer: 10030 - CONFECCAO - BORDADO- AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO /

CAMISETA

Data: 14/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP; NÃO

Identificação: NoPregâo:432022 / UASG:989915

Lote/Item: /I

Ata: Link Ata

Fonte: wvvw.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 30

Unidade: UNIDADE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

32.947.401/0001-40 K,R, BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

30,978.041/0001-18 E, P, FABICHACKI SAGGIN - UNIFORMES
*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 65,00

R$65,95

^ Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.128.118)
Código ValldaçSo: ycQxmTDm0NNm%2fBO3O0eDgh\^mbNKgfmulpGyJW8OX0Y7XDrlNG6uodl8*P5rh7t)lcxEqnPZF1Cys%3d

^ '^"P:''*w«'-í>ancodeprecos.eom.br/CertincadoAulen8ddade?token=ycQxmTDmONNm%2S2fB0300eDghVâmbNKgtmulpGyJWaOXOY7XDriNG6uodl8xPSrt>7bkxEqnPZF1Cys%253d
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CNPJ

33.921.734/0001-62

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

PROATIVA EVENTOS LIDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 65.95

Marca: Marca nSo ínforinada

Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. UArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E JAQUETAS

DESTINADAS AOS FUNDOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Descrição: 22511 - CAMISETAS CONSELHO TUTELAR Piquet PA: Malha tecida com
50% dos fios de algodão e 50% de poliéster. Gola polo. Com 30% de
estampa. - 22511 - CAMISETAS CONSELHO TUTELAR Piquet PA: Malha tecida

com 50% dos fios de algodão e 50% de poliéster. Gola polo. Com 30% de

estampa.

R$43.15

Data: 03/06/2022 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 42667

Lote/Item: 8/8

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 15

Unidade: UN

UF: PR

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CAPTIVEINDECOMLTDA

CNPJ

42.868.813/0001-48

*VENCEDOR*

Marca: MARCA PRÓPRIA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CONF. DESG. NO EDITAL

32.133.930/0001-00 WR BOLSAS E UNIFORMES EIRELI

Marca: WR

Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CAMISETA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$43.00

R$43.30

Relatório gerado no dia 2S/09/202215:50:09 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: ycQxinTDtn0NNm%2fBD3O0eOghVambNKgfmulpGyJW8OX0Y7XOrtNG6uodiaxPSrti7blo(EqnPZF1Cys%3d
''««'=''^'«"<»leP'eco3.corn.br/Certifi(adoAuteritWdade?toker»=ycQ«nTI>i>ONNrri%2S2ÍBD300eDghVafnbNKg(mulpGyJWaOXOY7XDriNG6uodI8xP5rh7bla&jnPZF1Cys%253d
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Quantidade

1 Unidade Babylook gola polo

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. HArt. 5° da IN 65 dê 07de Jultn de 2021

Órgão: DEPTQ DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS

PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição; Baby Look Gola Polo em Malha Piquet Inglês PA - composição de 53% de
algodão. 47% de poliéster, gra - Baby Look Gola Polo em Malha Piquet Inglês
PA - composição de 53% de algodão. 47% de poliéster, gra

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/17

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091 /proni

mtb/index.asp?acao=18.item=2

Quantidade: 4

Unidade: Un

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

34.776.786/0001 -55 CAVESTE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUÁRIO LIDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 36,40

30.692.250/0001-09 M. S. O. PROTEGE EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 43,80

RS 45,50

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
inc- HArt. 5'da IN 65de 07de Juiho de 2021

Órgão: DEPTQ DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Baby Look Gola Polo em Malha Piquet Inglês PA - composição de 53% de
algodão, 47% de poliéster, gra - Baby Look Gola Polo em Malha Piquet Inglês
PA - composição de 53% de algodão. 47% de poliéster, gra

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 612022

Lote/Item: 1/41

Ata: N/A

Fonte: int.chopinzinho.pr.gov.br:9091/proni
mtb/index.asp?acao=1&item=2

Quantidade: 60

Unidade: Un

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LIDA
*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

08.574.064/0001 -08 COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA.

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 33,80

R$ 35,70

Relatório gerada no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.126.118)
C<^igoValldaçao:ycQxmTDmCINNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XOriNG6uodl8xP5rti7bkxEqnP2F1Cy8%3d
''"P'"*^''an=<^eprecos.com.br/CerllflC8doAulenUddade?tol<en=ycCBanTT)m0NNm%2S2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDflNG6uodlfljcP5rti7bkxeqnPZF1Cys%253d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca; Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081/0001-44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES RS 38,50
Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. UArt. S'da IN 65 de 07 de Julho de2021

órgão: DEPTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Prefeitura Municipal de Chopinzinho/PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO FUTURA DE UNIFORMES FUNCIONAIS
PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Descrição: Baby Look Gola Polo em Malha Piquet Inglês PA - composição de 53% de
algodão, 47% de poliéster, gra - Baby Look Gola Polo em Malha Piquet Inglês
PA - composição de 53% de algodão, 47% de poliéster, gra

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.036.328/0001-23 PONTOCOM BRINDES LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

00.418.081 /OOOl -44 ANATOLE FEIBER CONFECCOES

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 40,01

Data: 27/05/2022 00:00

Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO

Identificação: 612022
Lote/Item: 1/40

Ata: N/A

Fonte: int.chopin2inho.pr.gov.br:9091 /proni
mtb/index.asp?acao=l &item=2

Quantidade: 100

Unidade: Un

UF: PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 28,90

RS 43,00

30.692.250/0001 -09 M. S. O. PROTEGE EIRELI
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 48,13

Relatífio gerado no dia 29/09/202215:50:09 (IP: 187.49.128.118)

br/CerlificadoAutenticidade?toí<en=ycQxmTDmCNNm%252fBD300eDghVambNKgfmuíp6yJWaOXOY7XDrtNG6uodl8xP5rtt7blO(EqnPZF1Cys%253d 21/24
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Quantidade Descrição Observação

1 Unidade Camisetas tecido DRY,

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

tnc. lAft. 5'da IN65 de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Objeto; Registro de preços visando a contratação de empresa para o fornecimento de

uniformes esportivos a serem utilizados pelos alunos do projeto caminhos do
futuro e equipes que representam o Município de Nova Tebas nas competições
intermunicipais e camisetas a serem utilizadas pelos funcionários da Secretaria

Municipal de Educação e Esporte e Alunos do Programa PROERD,

Descrição: Classificação de Produto ( Material) - CAMISETA ESPORTIVA, VÁRIOS

TAMANHOS ADULTOS, DO 16 ATÉ O TAMANHO GGX, A SEREM

CONFECCIONADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO TAMANHO,

CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COM

LOGOMARCAS IMPRESSAS COM TECNOLOGIA SUBLIMAÇÃO A SEREM

PEDIDAS NA EFETIVAÇÃO DO PEDIDO. MATERIAL DEVE SER O DRY FIT QUE É

UM TECIDO SINTÉTICO, COMPOSTO POR SUBSTANCIAS COMO POLIÉSTER,
POLIAMIDA E ELASTANO. A COMBINAÇÃO DESSES FIOS PERMITE QUE O
TECIDO SEJA MAIS FLEXÍVEL, LEVE, CONFORTÁVEL E ADEQUADO PARA

FACILITAR A RESPIRAÇÃO DA PELE.

Data; 22/08/2022 08:30

Modalidade; Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregâo:672022 / UASG:989913

Lote/Item: /2

Ata; Link Ata

Fonte; w\vw.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade; 320

Unidade: UNIDADE

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

82.112.475/0001-34 SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TÊXTIL EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

40.817.733/0001-38 ODA ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

46.755.805/0001-46 SUL BRASIL ANSEIOS E CONSERVACAO LTDA

Marca; Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

R$21,50

RS 22,75

RS 22,75

Preço (Outros Entes Públicos) 1; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. HArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de 2021

Órgão: Município de Francisco Beltrão
Objeto; Aquisição de 40 camisetas em tecido dry fit para utilização pela Comissão

Organizadora do evento Beltrão Rolimã 2022, que será realizado no dia 25 de
setembro de 2022.

Descrição: Camiseta em tecido dry fit com elastano, 100% poliéster. com proteção -
Camiseta em tecido dry fit com elastano, 100% poliéster, com proteção

Data; 04/07/2022 15:00

Modalidade; Processo dispensa

Identificação:

Lote/Item:

MDFB-832022-Prccesso dispensa

pmfb.franciscobeltrao.com.br;7474/
transparencia/licítacoes

Quantidade;

Unidade;

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

25,371.647/0001-50 JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS
♦VENCEDOR*

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 54,90

Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.128.116)
■SSSSlS Código ValideçSo: ycQxmTDi»iONNm%2rBD300eDgh\fembNKgfmulpGyJWBOXOY7XDr1NGeuodl8)(P5rtt7blo£<inPZF1Cys%3d

f'"P:'Aw«w.bancodepre«a.eom.br/CertflcadoAutentlcldade?token=ycQ*rnTDrnONNrn%252fB0300eOghVambNKgfrnulpGyJWaOXOY7XDr1NG6oodl8xP5ffi7bl«EqnPZF1Cy8%253d
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

10 Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 187.49.128.118)
^igoV8lWaçfio:ycQxmTDm0NfNm%2fB[)3O0eD8hV3mbNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDriNG6uodl8*P5rh7blaE<inP2F1Cys%3d
http:/Awww.bancodepfecos.corn.br/CertificadoAulenUcldade?token=ycQxtnTDmONNm%252ÍBD300eD8hVaTnbNKgfmuIp6yJWaOXOY7XDrtNG6«odI8)(P5rh7bkxEqnPZF1Cys%2S3d ^3124
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Quantidade

1 Unidade

Descrição

Gola polo tecido DRY

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Inc. HArt. S" da IN 65 de 07deJulho de 2021

órgão: Prefeitura Municipal de Santo Inácio

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER

AS NECESSIDADES OA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SANTO

INÁCIO PR

Descrição: CAMISA MANGA CURTA COM GOU POLO PARA CMISSÃO TEPCNICA EM

TECIDO DRY F - CAMISA MANGA CURTA COM GOU^ POLO PARA OMISSÃO

TEPCNICA EM TECIDO DRY F

Data: 21/06/202217:00

Modalidade: Processo dispensa

Identificação: PMDSI-312022-Processo dispensa

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: santoinaciopr.equiplano.com.br:747

4/transparencia/licitacoes

Quantidade: 40

Unidade: UNID

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

03.775.336/0001-14 KUADRADUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

♦VENCEDOR*

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

RS 49.00

@ Relatório gerado no dia 29/09/2022 15:50:09 (IP: 167.49.128.116)
Ig Código Validação: ycO)(mTDm0NNm%2fBD3O0eOghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDr1NG6uodl9xP&1i7bkxEqnPZF1Cys%3d

f^llp:'/www.bancodepreccis.com.br/CeftlficadoAutenticldadô?tolten=ycCbem7Dm0NNm%2S2fflD3O0e0ghVambNKgfmulpGyJWaOX0Y7XDr1NG6uodl8xP5rti7bkxEqnPZF1Cy8'i(>253d
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

MUNICÍPIO OE

BLAMâLIQ
«A* *v VÍep*tí> M»a>'

CNPJ; 76.460.525/000M6
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

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

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as secretarias municipais
de Planalto -PR .

EMPRESA:

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricolíne. COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%
Elastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA 148g/m2
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do
Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.
Camisa masculina
Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%

I Elastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA 148g/m^
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do
Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.
Camiseta

Camiseta 65% poliéster e 35%

ESTADO:

QUANT UN V. \ V. TOTAL
UNIT.

Un ASLG,oO
Aa,009pQ

iio.oO

H^iOò 000,00

Ptanalto/PR 22.08.2022
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MUNICÍPIO DE

BLÃMÂLIQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.525/0001-15

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

viscose antipiling em cores
variadas, manga curta com
gola redonda.
Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.
Tamanho PP ao EG
Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti piiling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PP ao EG
Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti piiling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PP ao EG.
Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%
poliéster, sublimação total, em
cores variadas. Gola V ou
redonda a definir
acompanhando a cor das
peças.

Tamanho PP ao EG.

Camisetas Gola polo '
acompanhando a cor das
peças, tecido DRY, gramatura
125, 100% poliéster,
sublimação total, em cores
variadas.

Tamanho PP ao EG.

50,00 as.000,00

50,00 15,0 0^1

Planalto/PR 22.08.2022
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VÚÍMI?í)-"-

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

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

VALOR TOTAL: R$

Prazo de Entrega: (-iC, rkxcvTN

Validade da Proposta:

Data:3â...de de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ANAMIR TERKINHA CASTRO

ASSINATURA COM CARIMBO

Planalto/PR 22.08.2022

^  0044



MUNICÍPIO DJ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO. Aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as secretarias municioais
de Planalto-PR .

EMPRESA: MASTER UNIFORMES LTDA.

TELEFONE: 46 99940 3088

CNPJ: 45 195 165 0001-02

ENDEREÇO:_ RUA PARANÁ 673, CENTRO

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

item I DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%
Elastano LARGURA 1,30m

Q.J ±3% GRAMATURA 148g/m^
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do
Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.
Camisa masculina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Aigodão/5%
Elastano LARGURA 1,30m

Q2 ±3% GRAMATURA USg/m^
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do
Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal. região
peitoral.

Tamanhos PP ao EG.
Q2 Camiseta

I Camiseta 65% poliéster e 35%

QUANT V.

UNIT.

V. TOTAL

un R$45,00 R$22.500,00

Planalto/PR 22.08.2022
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MUNICiPIO O]

município de planalto
CNPJ: 76,460.526/0001-16

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

viscose antipiling em cores
variadas, manga curta com
gola redonda.
Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.
Tamanho PP ao EG
Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PP ao EG
Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PP ao EG.
Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%
poliéster, sublimação total, em
cores variadas. Gola V ou

redonda a definir
acompanhando a cor das
peças.

Tamanho PP ao EG.
Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das
peças, tecido DRY, gramatura
125, 100% poliéster,
sublimação total, em cores
variadas.

Tamanho PP ao EG.

R$45,00 R$22.500,00

Planalto/PR 22.08.2022

-  004G



MUNICÍPIO DE PLANALTO
76.460.526/0001 -16

fj^lg F®"e- (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
■  E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

VALOR TOTAL: R$ 45.000,00
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Prazo de Entrega: 45 DIAS

Validade da Proposta: 10 DIAS
Data:23 de SETEMBRO de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

Planalto/PR 22.08.2022
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PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
secretarias municipais de Planalto -PR .

EMPRESA: Zoom Industria e Comércio de Confecções LTDA

TELEFONE: (49) 999780215

CNPJ: 10.590.496/0001-54

ENDEREÇO: Rua Lauro Graeff - Bairro Estrela - 355

CIDADE: São Miguel do Oeste ESTADO: SC

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO
68% Poliester/27%

Algodão/5% Elastano
LARGURA 1,30m ±3%
GRAMATURA MBg/m^ ±5%
192,4g/m-linear ±5%. Deverá
receber o símbolo dc

Município de Planalto, com
aplicação em bordado nc
lado esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.

Camisa masculina

Camisa social de manga
longa. Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO
68% Poliester/27%

Algodão/5% Elastano
LARGURA 1,30m ±3%
GRAMATURA 148g/m2 ±5%
192,4g/m-linear ±5%. Deverá
receber o símbolo dc

Município de Planalto, com
aplicação em bordado no
lado esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.
Camiseta

QUANT

100

100

500

UN

Un

Un

un

V. UNIT.

145,00

145,00

40,00

V. TOTAL

14.500,00

14.500,00

20.000,00

0048



Camiseta 65% poliéster e
35% viscose antipiling em
cores variadas, manga curta
com gola redonda.
Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.
Tamanho PP ao EG

04

Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo dc
peito brasão do municípic
bordado.

Tamanho PP ao EG

500 un 65,00 32.500,00

05

Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PP ao EG.

500 un 65,00 32.500,00

06

Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%
poliéster, sublimação total,
em cores variadas. Gola V ou

redonda a

definir acompanhando a cot
das peças.
Tamanho PP ao EG.

500 un 55,00 27.500,00

07

Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das
peças, tecido DRY,
gramatura 125, 100%
poliéster, sublimação total,
em cores variadas.

Tamanho PP ao EG.

500 un 60,00 30.000,00

0049



VALOR TOTAL: R$ 171.500,00

Prazo de Entrega: 50 dias

Validade da Proposta: 7 dias

Data: 27 de Setembro de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM CARIMBO

0050



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 - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as secretarias municipais
de Planalto -PR .

EMPRESA::  fi?Ú'l]n "tfnJnJ }\)id:3A-n
TELEFONE:

CNPJ: 30. /Onnj - iQ

ENDEREÇO:&u. Ç(L^ Ç^MOvxdi CÍ>S rClQGG - €t-w"tLo
CIDADE: fí LcLVxrv^^hQ ESTADO: rCiK C\w CX.

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

QUANT UN V.

UNIT.

V. TOTAL

01

Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%
Elastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA 148g/m==
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.

1^,00 15.000,00

100 Un

02

Camisa masculina

Camisa social de manga
longa. Cor Clara a definir, em
Tricoline. COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%
Elastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA 148g/m^
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.

ix.co l^. CXX>.ôo

100 Un

Críativ

CNPJ

Av. Rli
CEP:857

a Livraria e Papela
rlías R. Frítzen
: 20.962.892/0001-
Grande do Sul 10
50-000 • Planalto

]

rta

9

56

PR

03
Camiseta

Camiseta 65% poliéster e 35%
500 un •5?.,00 AR. 000,CO

Planalto/PR 22.08.2022

0051



MUNICfPIODE

PLANALTO

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, 15Ç3
85750-000 PLANALTO - PARANA

viscose antipiling em cores
variadas, manga curta com
gola redonda.
Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.
Tamanho PP ao EG

04

Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PP ao EG

aiM.^^co.co

500 un

05

Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PP ao EG.

00

500 un

06

Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%
poliéster, sublimação total, em
cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das
peças.

Tamanho PP ao EG.

500 un Mo. oo 5C*00O,oO

Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das
peças, tecido DRY, gramatura

07 125, 100% poliéster,
sublimação total, em cores
variadas.

Tamanho PP ao EG.

HO. CO

500
aO.'C)O0'

un

Criativ 1 Livraria e Papelafía
lilias R. Fritzen

CNPjI 20.962.R92/nnni-1R
Av. Rio Grande do Sul 1066

CEP; 85750-000 - Planalto - PR

Planalto/PR 22.08.2022

0052



UNICIPIO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

VALOR TOTAL: R$

Prazo de Entrega: _

Validade da Proposta: ■cLjJOOts

Data:3^í?..dej7^mbíS.... de 2022.
Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATURA COM

Criativa Livraria e Papelaria
Elias R. Fritzen

CNPJ: 20.962.892/0001-19
Av. Rio Grande do Sul 1066

CEP: 85750-000 • Planalto • PR

Planalto/PR 22.08.2022

-  0053



MUNICÍPIO DE

ELÃNÂLm

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as secretarias municipais
de Planalto -PR .

ChaJC^:, cja

•44a t Jhuji /

ESTADO: J/I

DESCRIÇÃO/ QUANT
ESPECIFICAÇÃO

Camisa feminina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Pollester/27% Algodão/5% /
Eíastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA 148g/m^
±5% I92,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o símbolo do
Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.
Tamanhos PP ao EG.
Camisa masculina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO 68% /
Políester/27% Algodão/5% ^
Elastano LARGURA 1,30m
±3% GRAMATURA 148g/m=
±5% 192,4g/m-linear ±5%.
Deverá receber o simbolo do
Município de Planalto, com
aplicação em bordado no lado
esquerdo frontal, região
peitoral.

Tamanhos PP ao EG.
Camiseta

Camiseta 65% poliéster e 35%

V. V. TOTAL

UNIT.

/l{3^ 00

J^^>00 151^,00

Planalto/PR 22.08.2022

0054



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

viscose antipiling em cores
variadas, manga curta com
gola redonda.
Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.
Tamanho PP ao EG

J â 1^.36

04

Camiseta gola polo
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PP ao EG

I
un

Í2Jo UZo

05

Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com
cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PP ao EG.

j
un

(oO, 2ã> êo,to

06

Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%
poliéster, sublimação total, em
cores variadas. Gola V ou
redonda a definir
acompanhando a cor das
peças.

Tamanho PP ao EG.

I un
55.S0

07

Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das
peças, tecido DRY, gramatura
125, 100% poliéster,
sublimação total, em cores
variadas.

Tamanho PP ao EG.

un
-20 (o9-li)

Planalto/PR 22.08.2022

0055



'•Uíriíl?'

MUNICÍPIO DE

BLANALTQ

VALOR TOTAL: R$

Prazo de Entrega: _

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/000M6

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

r

) -0/íú5

Validade da Proposta: /o 5

Data:.í?3„de de 2022.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

Assinatura com carimbo

Planalto/RR 22.08.2022

0056



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/0001 -16

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

Planalto-Pr. 03 de outubro de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para o
Registro de Preços visando a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas
as secretarias municipais de Planalto -PR, encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

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

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

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

Cordialmente,

ijOil C-
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal.

0057



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 - PARANA

DE:

PARA:

Planalto-PR. 03 de outubro de 2022.

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando o Registro de Preços visando a aquisição
de camisas e camisetas para uso de todas as secretarias municipais de Planalto -
PR. mediante processo licitatório, expedido por Vossa Excelência nesta data de 03
de outubro de 2022, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do
referido processo observadas as características e demais condições, especificações,
valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os
recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelos
secretários municipais, no valor total de R$ 571.376,00 (quinhentos e setenta e um
mil trezentos e setenta e seis reais). Sendo que o pagamento será efetuado
através das Dotações Orçamentárias;

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000
00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000
00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000
01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000
01630 09.126.10.301.1011.2027 3.3.90.30.00.00.00000
02130 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.30.00.00.00000
02720 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.30.00.00.00000
02830 13.136.18.541.0801.2055 3.3.90.30.00.00.00000
02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER
Contador

- C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON Etí MAR SCHABO
Secretário de Finanças

0058



Prefeitura Municipal de Planalto ■20i_
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/10/2022

órgão / Unidade / Prqelo ou Atiwclade / Ccnta de despesa / Fonte de recurso ( F, PADRAO/ORIG/APL/DES/DET)
Vã<or aulorizado Valer atualizado Líquido erípenhado

Pãgina:1

CD
CD
cn
CG

<1UW,UU

15.000,00

1&000,00

fDJAHMW

15.(00,00

1S.000Í»

13i)7lJ«
04.1^0402.»12

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00030 E 00000 OOO0/O1/07/OOI0O Recursos Orcfinárice (Livres)

13.07141 1R28.S0

15.000,00 15.000.00 13.071.41 1.928,59

232it4641-í(i .

«1.600,00 232.046,31 254.2ao;M
H04.122.04Q2.2007 Alivldade da OepartamentodeAdministração Géral

3.3.90.30.00,00 MATERIALDECONSUMO

00190 E 00000 000(y01A)7/OOrt» RecursosOrdinárics (Livres)

00200 E 00509 05oa99<9gi0(voo Gerenciamento do Trâr«llo

OQ2DO EA 00509 osog/9g/ggi4Xkoo Gerenciatrenio do Trânsito

00210 E 00510 0510rt31/07AXM» TsQS - Ererccio Poder de Policia

00210 EA 00510 051CV01/07/0(VCI0 Taxas - Erercicio Poder de Pdícla

00220 E 00511 0511/01/07/001» Taies- Prestação de Serviços
00220 EA 00511 O511/O1/07/O(V0O Tass • Prestação de Serviços

4.124.04(e:2015 Cori^h^^cin^
3.3.90.30.00.00 MATB^IAL DE CONSUMO

00430 E 00000 OOOC^O1/07/CKV00 Recursos Ofiínáiw (üvres)

200.000,(» 200.000,00 121,079,90 78.920,10

1-500,00 1,500,00 D.OO 1,500.00

0,00 89,19 0,00 89,19

190,000,00 190,000,00 27,559,69 162.440,31

0,00 1,639.35 1,619,80 19,55

70.000,00 70.000.00 58,700,85 11,299,15

0,00 23,108,01 23,006,07 21.94

1 140800 1dN»40 64440 . ,  _

•440040 1.0(»40 .  . 64440

140040 1400,00 64440 36548

1.000,00 1.000 no 644,40 355,60

(fe

'TS.S1Z1901.1051 Sm^nentoSãtiçp
3,3.90.3DX)0.Q0 MATERIAL DE CCmSUMO

00500 E 00000 000CV01/07/0(VCO Recursos Ordnárlos (Livres)
00500 EA 00000 0O0CyO1/07/0Q'0O Recursos Ordinàics (Livres)

1601.1054;:' Núcleos HaÈftacic^s
3.3.90,30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00560 E 00000 00(xy01/07/00í1» Recursos Ordirtírios (üvres)

150400,00

100400.00

200.D(».00

150.000,00

14241042

125460,18

57.(09,

24419,82

100.000,00 100,000,00 99.878,54 121.46

50.000,00 25.701.64 24298.36

50,000,00 50,000,00 17,330,04 32.669.96

154S215D12049, ManímçâoaRafàrosraBuNnaçâol^^
3.340.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00610 EA 00507 0S07/99/99/CKy0O COSIP-CcnlríbiiçaodelininaçaoPCtíica.Ari 148-A.CF
;^^4^ÍS01Í050'Á'- ' Manuté^'^ CQÍelá#Ü^|:Í

3,3,9020,00,00 MATERIALDECONSUMO

00640 E 00511 0511/01/07/00/00 Taas - Prestação de Sen,lços

10040040 68947740 88341143

679,477,36 663.511,43 15.965,93

2040040 60.00040 48491,12

íxítMÊiSÊSms&iWk.
20.000,00 50.000,00

1.(a^&73
49,391,12

83044144

608,68

286414,61
Emtido por: JONES ROBERTO KINNER, na versão: 5530 e

03/102022 16:44:59
E- Grupo da fonte do ewrcicio/EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores



^  Prefeitura Municipal de Planalto - 20^-
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/10/2022

Página:2

Ôrg»/ Unidade / Projeto ou AüMdade I Conta de despesa/ Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ DRIG/ APU DES/ DET)
Valor autorizado Valor atualizado Uquidoenpenhado Saldo atual

CD

CD

cn

o

a3^.30.00.00 MATS^IALOECON^MO

00660 E 00000 0000^1/D7/OOrOO Recu-sos Ordíâ-lcs (ü\res)

00680 EA 00000 OO0CVO1/07/0Crt)0 Recursos Ordinários (üvres)
466.555,69 466.555.69 466.384.18 171.51

570.000.CM 363,656.86 206.343.18

97460060

974.000.00

mmmmÊiá 1.406.993.25

1.406.903.25

t1MiIB8.07

1.144688,07

:^1DS,
26.7822601.2067 Menu(encâDdaeSer.4ço6Rod(Mârlcis

3.3.90.30.00.00 MATB^IALOECONSUMO

.00720 E OOCOO 000(V01/07/0(VDO RecirsosOrdin^ics/Uvres)

00720 EA 00000 OOOQ'DI/07/00'00 RecursosOrdínárlos (üvres)

00730 E C0S04 0504/99'B9'00/00 Outros Rc«ielBeseCornpensaç5es Financeiras ePalrlrronlaisnâoPrevidenciárlas

00730 EA 0O5O4 O5O4/9999TXy00 Outrcs Royelties eCorrpensações Financeiras e Patrimoniais nâoPreMdefKlárIas

7S.7622601.1066 FMmsniaçâoeReetauraçapdeEstradaBMisácipals
32.6O.3O.0OJX> MATERIAL OE CONSUMO

00760 E OOCOO 000(y01/07/00/00 Recursos Ordln^los (üvres)

00760 EA OOOOO 000OO1/07/0CV00 Recirsos Ordlr^ios (üvres)

600.000.00

0,00

374.000,00

0.00

600.000,00

300.000,00

474.000.00

32.99325

599290,07

127.156,00

366.000,76

32.441,24

33.90.30.00.00

00940 E

00940

00950

00960

00970

1-^2265.12012045

332020.0090

01270

01270

01280

3.390.30.0000

01310

01320

339030.00.00

01340 E

MATERIAL OECONSUMO

OCCOO 000001/07/0000 Recursos Ordinários (üvres)

OOOOO 00C(y01/07/0OD0 Recursos Ordinários (üvres)

00103 0103/01101/00/00 5% sc<)reTransferéncias Constiluclonais FUNDES

00104 0104/01/01/0000 Demais IrnpoetcsVIncLiadosá Educação Básica

00107 0107/9001/0000 Sdário-Educação

Atendimento das Creches MuncIpdB

MATERIAL DE CONSUMO

OOOOO C00001/07/0000 Recursos Ordlnà^lcs (üvres)

OOOOO OD0001/D7/0000 Recirsos Ordnárlce (üvres)

00104 0104/01/D1/0000 Demais Impcstos VIncJados àEducaçáo Básica

MATERIAL DECONSUMO

COXO 000001A)7/0000 Recursos Ordinôrios (Livres)

X104 0104/01/01/00/00 Detrás Impostos Vinculados à Educação Básica

MATERIAL DECONSUMO

OOCOO 000(V01/07/C1CVOO Recursos Oídr^os (üvres)

"íZf,T '^7^

300.QW,X

O.X

877.750,00

692.750,00

100.000,00

0,00

100.000,00

34Z750.00

150.000.00

2S.ooo,m

0,00

71.000,00

x.ooo.x

30.000.»

||Í59q|,0(l!'

300.000,X

2M.000,M

Í4S2.W0^
1.462.750,00

1.117.re0,00

175.000,00

250.000,00

200.000,00

343750,00

150.000,00

29.000,00

150.000,00

71-000,00

:ío.ooo9ci
. .:,x , , r'

30.000,00

30.000,00

299.823,42

1.383,60

i35ijíaw

1.M1J»4,67

1946.703'ra

111.381,53

249.645,99

199.999.29

341.170.30

144.506.62

28.138,38

123-401.35

70,101,82

a5M,22:

29.986,50

28.546,72

709,93

173644,00

87.999,24

552,01

90090 500900,00

176,58

198.616,40

1012K,

71.046,2?

63.618.47

354,01

0,71

1.579,70

5.493,38

861,62

26.598,65

898,18

13,50

1.453,28

15.000,00 15.000,00 14.916.47

Emitido por: JONES ROBERTO KINNER, na versão; 5530 e
ayiCV2Cl2216:44:59

E- Grupo da fonte do exercício/EA - Grupo da fonte de eiercfclos anteriores
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^  Prefeitura Municipal de Planalto ■ 20-.^^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/10/2022

ÓfgSo/Unidade/Prc)eloouAti«dade/Conta de despesa/Fonte de recurso ( F. PADRAO/ORIG/APUDES/OET) Valor autorizado Valor atualizado Liquidoetrpenhado

3.3.90.30.00.00 MAI^IALDECONSUMO

01360 E COOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (üwes)
10.000,00 9.689,60

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO

01630 E ooooo

1

8

Recursos Ordinários (Livres)

01640 E 00303 0303/01/02WOO Saúde - Receites Vinculadas (E.C. 2^-15%)

01650 E 00494 0494/09rt>2«)6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviçce PúUicos de Saúde

01651 EA 01075 10191391D2/Ü620 PORTARIA 731-1604/2021 GEST/\ÇAO - Ccronaviris (COVID-19)

01652 EA 01082 0495/12/02«»20 PAB EMENDAS DE RELATORIA GERAL 81000794

01653 EA 01090 1017/12/99rtXV0O Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 1002019) DEPUTADO FEDERAL VERMELHO

01654 EA 01096 1017/12/99.000) PAB DEPUTADO VERMELHO PORTARIA 3724

01655 E 01098 0494/1202/06/20 PAB - DEP FED FlUPE BARROS

01656 E 01774 0494/120206/20 PAB - ZECA/REINHOlO

01658 E 01789 1018/12090000 PAP • INC TEM PISO ATENÇAO PRIMÁRIA - DF RICARDO BARROS

33.90.3O.0OiX> htATERIAL DECONSUMO

01600 E 00000 OOOCV01/07/OIVOO Recu-sos Ortftã-los (ü\res)

01610 E 00303 0303/01/02/0000 Saúde-ReceitasVlncJadas(E.C.2aOO-15%)

01820 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Cisteio das AçOese Serviços Públicos de Saúde

01830 E 00496 0498/09/02/05/20 Repasse Estadual Assistártcia FarrracéuGca-lOAF

01830 EA 00466 0498/09/02/05/20 Repasse Estadual Assistência Farnecéutica-IO/\F

33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01840 E 0W94 0494/09/02/06/20 Bloco de CiBteio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

100.000.00

600.000.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

368.000,00

100.000.00

23.056.50

131.496.00

50.000,00

125.000,00

140.000.00

100.000.00

250.000.00

í€,-

76.666.29

194.593.46

2.450,00

0.00

129.188.95

49.870,60

124.995,68

139.996.45

99-754.60

102.088.82

33áa30iX>iX) MATERIALDECONSUMO

01960 E 0D494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das/^çõese Serviços Públicos de Saúde

01951 EA 01039 0494/09í)205/20 VigilânciaemSaúde-Custeio (309-8) FONTE494

01962 EA 01094 0497/0aO2/06«D VigilânciaemSaúde-ProVigiA-PR - CUSTEIO

â2-;tÍFoiã^merto dá'Ges^'^
3.3.9030.0a00 MATERIALDECONSUMO

100.000.00

211.514,19

200.000,00

160.348,00

0,00

2.000,00

ao-odoin

30.000,ro

0.00

0.00

5#0i»A

100.000.00

211-514.19

200.000.00

160.348,00

69.841,46

2.000,00

102.276.64

30.000,00

28.079,29

38,740.20

21-734,02

156.336,39

6.694,23

99.728,79

69.793,03

#5..

0.00

244»r,«'

4.592.66

14.947,08

0.00

Pãglna:3

Saldo atual

310,40

139J»0,00 139.000,00 79.713Í9
Z7S122701J2069 Manutenção a Sec^a de Esports

3.3.90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01440 E 00000 OOOCV01/07/OCVOO Recursos Ordinários (üvres)

i^i)00in 139iX»ilO 79,71329

139.000,00 139.000,00 79.713,29 59.286.71

919^65 mszr,esKOJKOfiO

23.313,71

173,406,54

97.550.00

23.056,50

2307,05

129,40

4,32

3,55

245,40

147,911.18

76265,98

55-177,80

191205,77

60.61921

48,43

2i)00,00

7rzi9.iir

25.407,34

13.13221

38,74020

Emitido por: JONES ROBERTO KINNER, na versão: 5530e

E- Grupo da fonte do e/ercicto/EA - Grupo da fonte de e>erciclos anteriores
03/1CX202216:44:59



Prefeitura Municipal de Planalto -201.
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/10/2022

)

órgão/Unidade/Projeto ou Atividade/Cofite de despesa/Forle (te recurso ( F-PADRAO/ORIG/APL/DES/DET) Valor autorizado Valor atualizado LiquidoeiTpei4iado

Páglna:4

Saldo atual

02000 E 00303 03O3/01/02AXV0O Saúde-ReceitasVinciJadas(EC.29/00-15%)

3A90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

02040 E 00000 000001/07/00/00 Recursos Odin^ios (Livres)

02050 E C0880 0680'03/04/02/10 ContribuiçõeseLegadosdeEntidades nãoGover. ECA/FMDCA

02050 EA 00680 0880/03/04/02/10 CortfibuçõeseLegattesdeEníidadesnãoGcrver.ECA/FMOCA

02163 EA 01046 1011/OaW05/18 FMDCA-DEUBERAÇAO069/2019-CEDCA/PR

3.3.90.30.00.00

AcessoaosS^viçaa/Rogràmaáé

MATERIAL DE CONSUMO

02130 E 00934 0934/Og/06A)64)6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

02130 EA 00934 0934/094»0&T)6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

02140 E 00936 093&OSO6/06A» Componente para Qualificação da Gestão - SUAS

02140 EA C0936 0936A)9A)&0&0e Componerte para Qualificação da Gestão - SU/\S

02150 E 00937 0937/09rt»0&09 Bloco de Investimentos - SUAS

02160 E 01020 rnnoameios/oe Transferências Voluntárias Públicas Estactoais FEAS PPAS1 (8800-5)

02160 EA 01020 0934/09/06^35^)6 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais FEAS PPAS 1 (8800-5)

02164 EA 01057 1022/09416i416/19 Transferências do Sislerre Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

02161 EA 01065 0e79t)9/(yVO5(O4 Acolhimento Farriliar Deliberação 61/2020

02165 E 01775 10224]9/CI6Q6'19 SUAS - ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO • DF LEANORE

02166 E 01781 1Oia/12/9âW00 FNAS- EMENDA PARLAMENTAR SENADOR ALVARO DIAS

3.3.90.30.00.00

02260 E

|aàz08DlÍ^
3.3S0.30.00.00

02300 E

06244,Ôm.'l«S
32.9020.0000

02320 E

MATERIALDECONSUMO

00000 OOOCVOI/OT/OC/OO Recursos Ordinários (Livres)

ç^^As^8tBnclaaos Portadores de DE^ãn^ia
MATERIAL DE CONSUMO

00000 000001/07/00/00 Recursos Ordnários (Livres)

/- Auistinciaa Faníllas emSitoaçadde Vdner^líciátte^M
MATERIALDECONSUMO

00000 0000'01/07/0(y00 Recusos OrcSrvários (üvres)

Gev<^airan^«^eç(i^leitt^sfir(a
MATERIALDECONSUMO

00000 O00Q'O1/O7/0(V0O Recursos Ordinários (Livres)

5.000,00 5.000.00

10.000,00

5.000.00

0,00

0,00

10-000.00

5.000.00

21.021,76

4.67066

7.788.11

0,00

2358,92

0,00

10.000,00

5,000,X 5.000,00

SMOOM

10.000,00 1.549.09

0,00

200.000.00

50.000,00

290.ra0.00

200.000,00

8248,20

86618^

86.018,95

5.000,00

^SJOOO,(lb

^&ooa,(Xl

10.147,03

10.147,03

30,7^

30.745^34069224

2.211,89

5.000.00

18662.86

4.870,56

221^40

75.000,00 75.000,00 65.788.06 9.211,94

0.00 33.07029 33.031,53 38.56

5.COO.OO 3.359,40 0,00 3.359,40

0,00 8.000,00 7.850,00 150,00

50,000,00 50.000,00 4.351,41 45.648,59

58.000,00 58.000,00 36.160,83 19.819,17

0,00 5.000,00 4.772,07 227,93

0.00 8.469.60 826,42 7.641,18

0,00 8.446,01 5.182,11 3.265.90

0,00 100.000,00 38.125,00 61.6^,00

0,00 100.000.00 23.700,00 76.300,00

B.450.91

5.000.00

41.751.80

113281,oei

113.981,05

Errilldo por: JONES ROBERTO KINNER. na versão; 5530e
(»10/202216:44:59

E- Grupo da tonie do exercício/ EA - Grupo da fonte de eiercícios anteriores



)  Prefeitura Municipal de Planalto ■ 20-.*)
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/10/2022

PãginaiS

Órgão / Unidacfe/Prqelo ou Atividade/Corta de despesa/Fonie de fecurso ( F.PADRAO/ORIQAPl/DES/DEr) Vaior autorizado Valor atualizado Uq tido empenhado

3.3^30.00.00

02470 E

33.90m00X)O

02520 E

;a0.606ZI0t.20SB

3^90.30,00,00

02590 E

3.3,90,30,X,00

02610

laofáOTS

3.3,90,30,00,00

02670

PatrulhaMecanizada'

MATERIAL DE CONSUMO

00000 O00CV0l/07/0(V0O Recursos Or<inâri06(üvi-es)

Apoioaoe ProdtAm Rurais

MATERIAL DECONSUMO

00000 000001/07/0000 Recursos Ordin^cs (üvres)

ProgtaitBS Conservação de Sok»

MATERIAL DE CONSUMO

00000 GOOttOl/OZ/ÜO/OO Recursos Ordinários (Livres)

Âpdè a Rrdduí^

MATERIAL DECONSUMO

00000 0000'01/07/(KI/00 Recursos Ordinários (Livres)

axuooM

200,000.00

2MJX0fi0

280,000,00

50,000,00

80,000,00

104)00,00"'•.JV'

MATS^IAL DE CONSUMO

COOOO 000001/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)
10,000,00

2&000,00

^4)00,00

10000,00

^ aio4)i)aoo

200.000,00

280.000.00

50,000,00

80,000,00

loooiMiOí)

10,000,00

,i6»,2srjsa

169,297,28

9.359,00

7.212,53

0,00

AWdades

3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02720 E OOOOO OOOtyOI/O?/!»!^) Recursos OfdnàricelüvTes)

^|Íai.^i;a)Ò4':'' Apoi^ont)|^'ttpívifgB^|^Êá
3.3.60,30,00,X MATERIAL DE CONSUMO

02750 E OOOOO 000001/07/00/00 RecursosOrdinárlcs (üvres)

10,000,00

15.000,00

2S.<W)^

25.000,00

'104100,00

10.000,00

15.000,00

2.730,TB

Z730,7$

2.114,63

2.114,63

616,13

616,13

3A90.30,00.00 MATERIALDECONSUMO

02830 E OOOOO 000001/07/00/00 Recursos Ordirórios (Livres)

02840 E 00555 0565/99/99/00/00 S/\NEPAR - CcmpensaçâoFinancelraaoMEIOAMBIENTEdoMuvcipio

02840 EA 00555 055&99O9/D0O0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município

13,302,1301,2047 Mi^dadesdoDepertarnentodeCUtura

3,390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02930 E OOOOO 0CIC(y01/07/0O00 Reciasos Ordli^íos (üvres)

02930 EA COOOO 000(V01/07/OC«IO Recursos Ordinà-jos (üvres)

02931 E 01772 1007/03fl>WH/03 TALENTOS DESTAQUE COPACOL

110,^77.

IX.000,00

15.000.00

0.00

100.000,00

IS.CCO.OO

5.977.64

30.000,00

0,00

0.00

60.000,00

5.000,00

30.000,00

33,922,64

3.632,12

19.OS5.00

Saldo atual

'^#2,72

30.702,72

98.784,89

.«41^;

40.641,00

72.787,47

10.000,00

22.2»,;^
7,BBWr,

7.685,37

14.383,87

.  .120 877,64

120.977,64,115^00

10464,8

ia384^-.

30X100,00

30.000,00

11S4)M,I9)

115.000,00

6B.390,

58490,04

46,077,16

1,367.88

10.045,00

Emitido por; JONES ROBERTO KINNER, re versão: S530e

£• Grqgo da folie do exercido/EA - Grupo da fonte de e>ercícios anteriores
03/1(V202216:44:59
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Prefeitura Municipal de Planalto - 20^^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/10/2022

Página:6

ófgfio/Unidada/Prp|eloouAli><dade/Conlade«tespesa/Fontederecirso(F.PADRAo/ORIG/AftyDES/DET) Valor autorizado Valor atualizado Liquido eirpenhado Saldo atuaá

Total Geral 6^1.667,88 ia064Jai,98 7.197.126,41 2.687.255,57

Critérios de seleção:

Data do célcUo: 0371(y2022

Orgãoentre.-O1e14
Natureza de despesa entre: 33.9030.00.m e 3.3.90.30.00.00
Somente contas com saldo

Emitido por: JONES ROBERTO KINNER. na versão: 5530 e ~ —
03I1(V202216:44:59

E • Grupo da fonte do exercício / EA • Grupo da fonte de exercícios anteriores
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Ws
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 75.460.526/0001-16

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

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

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

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 ás 09:00 (nove) 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, processada pelo
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constantes no item 2 do presente
instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente
licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

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

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00 (nove) horas do dia
.../ 12022.

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 11:30h e das 13:30 as 17:30h.

2-D9 OBJETO
2.1- É objeto desta licitação a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
secretarias municipais de Planalto -PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, especificações, valores e quantidades,
constante no Anexo I, termo de referência e nos termos deste edital.

LOTE 01 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM I DESCRIÇÃO/ QUANT | ÜN~~
ESPECIFICAÇÃO

01 Camisa feminina 200 Ün

Camisa social de manga
longa. Cor Clara a definir, em

V.

UNIT.

129,89

V. TOTAL

25.978.00

Q0B5



município de planalto

MUNICIPIODE

CNPJ:76.460.526/000M6

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

Tricoline, COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%

Eíastano LARGURA 1,30m

±3% GRAMATURA 148g/m=^

±5% 192,4g/m-linear ±5%.

Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com

aplicação em bordado no lado

esquerdo frontal, região

peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

Camisa masculina

Camisa social de manga

longa, Cor Clara a definir, em

Tricoline. COMPOSIÇÃO 68%
Poliester/27% Algodão/5%

Elastano LARGURA 1,30m

±3% GRAMATURA

±5% 192,4g/m-linear ±5%.

Deverá receber o símbolo do

Município de Planalto, com

aplicação em bordado no lado

esquerdo frontal, região

peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

Camiseta

Camiseta 65% poliéster e 35%

viscose antipiling em cores

variadas, manga curta com

gola redonda.

Com estampas coloridas,

conforme as respectivas

campanhas.

Tamanho PP ao EG

Camiseta gola polo

Camiseta gola polo, manga

curta, em tecido piquet com

tratamento anti pilling, cor a

ser definida pelo município,

gola pronta de piquet e nas

mangas punho pronto com

131,69 26.338,00

1250 42,24 52.800,00

1000 56,82 56.820,00

D0B6



município de planalto

MUNtCfPIO DE

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maii: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15^3
85750-000 PLANALTO - PARANA

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do

peito brasão do município

bordado.

Tamanho PP ao EG

Baby look gola polo

Camiseta Baby Look manga

curta, em tecido piquet com

tratamento anti pilling, cor a

ser definida pelo município,

gola pronta de piquet e nas

mangas punho pronto com

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do

peito brasão do município

bordado

Tamanho PP ao EG.

Camisetas tecido DRY,

gramatura 125, 100%

poliéster, sublimação total, em

cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das

peças.

Tamanho PP ao EG.

Camisetas Gola polo

acompanhando a cor das

peças, tecido DRY, gramatura

125, 100% poliéster,

sublimação total, em cores

variadas.

Tamanho PP ao EG.

1000 52,70 52.700,00

1500 45,93 22.965,00

1500 53,24 26.620,00

LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA

DESCRIÇÃO/ QUANT | ÜN
ESPECIFICAÇÃO

Camiseta 3750 un

Camiseta 65% poliéster e 35%
viscose antipiling em cores

variadas, manga curta com

gola redonda.

V.

UNIT.

42,24

00 G7



município de 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, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Com estampas

conforme as

campanhas.

coloridas,

respectivas

Tamanho PP ao EG

Camisetas tecido DRY,

gramatura 125, 100%

poliéster, subümação total, em

cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das

peças.

Tamanho PP ao EG.

Camisetas Gola polo

acompanhando a cor das

peças, tecido DRY, gramatura

125, 100% poliéster,

sublimação total, em cores

variadas.

Tamanho PP ao EG.

1500 45,93 68.895,00

1500 53,24 79.860,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 571.376,00 (quinhentos
e setenta e um mil trezentos e setenta e seis reais), conforme demonstrado na tabela

acima do item 2.1.

3-DA ABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido 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: / 12022.

HORA: horas.

4- DA PARTICIPAÇÃO:
4.1-Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que
atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
documentação.

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

4.3- Poderão participar deste Pregão as interessadas que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos e apresentarem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Notas e Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do
Pregão, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

4.3.1- As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
5.1 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes,
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
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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 VII, as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante,
expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação.

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

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. OBS: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula, devendo
o preço incluir todas as despesas necessárias para a execução 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
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do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre
o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
entrega 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.
!) 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
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Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços
irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra
"c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8
deste edital de licitação.
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto)
e no anexo 1 (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° 12022

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
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suas folhas.

8.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeira(a).

9 - DA HABILITAÇÃO:
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):

9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

9.2.1- Da Regularidade Fiscal

9.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

9.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais e A 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 Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de iulho de 2011.

9.2.2.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.3- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.3.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas
a certidão expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas.
9.2.3.2- 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;
9.2.3.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração
Anual SIMEI do ultimo exercício.

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

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

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

9.2.4.3 - Declaração de Idoneidade (anexo IV)

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

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou
ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em 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 OliOOh íuma horal antes do horário previsto para
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a abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimento do
certame. A autenticação, quando feita pelos membros da comissão de licitação do
Município de Planalto - PR. poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de
licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada na Praça São
Francisco de Assis. n° 1583 - Centro, no horário das 07:30 ás 11:30 e das 13:30 ás
17:30 h.. 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 melo de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

9.3.10 — Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) preqoeirofa). destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo.
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico ou se for o caso.
por outro meio e prazo indicados pelota) preqoeirofa). sem prejuízo do seu ulteríor envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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 que 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.
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10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licítantes
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
item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor
preço, multiplicado por 1,10 (um virgula 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- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo
com o item a ser adquirido.

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

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

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

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

12
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10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta
subsequente, venficando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.

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

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as sanções administrativas constantes do item 13, 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- Para os beneficiários da Lei Complementar n" 123/2006, NO LOTE 02, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de licitante não
beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço
para outro de menor valor caracterizando desempate legal.

10.3.2 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a proposta de
preço, que se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade de
cotejar seus preços com os demais licitantes não beneficiários da mesma lei, para
reformularem suas ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em
primeiro lugar.

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

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

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
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10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.

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

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

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

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

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

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

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, até que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse
fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
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10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.

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

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n°8.666/93, que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no contrato.
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias
que incidam especificamente nos art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que tratam das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos
ilícitos.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser
solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

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

14. AMOSTRA, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

14.1 - DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
14.1.1. O Município solicitará do primeiro classificado de cada item amostra de pelo
menos uma unidade de cada item.

14.1.2. A amostra deverá ser encaminhada/apresentada a Secretaria Municipal de
Administração, localizada na Praça São Francisco de Assis 1583, Centro, no período
das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados do encerramento da Sessão de Julgamento onde o licitante for declarado
vencedor dos itens do objeto, para conferência, análise e aprovação do corpo técnico da
Secretaria Municipal de Administração.
14.1.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter
os respectivos prospectos e manuais (se for o caso), dispor na embalagem de
informações quanto as suas características, tais como data de fabricação, composição,
quantidade do produto, marca, número de referência e outras que a legislação ou
normatização exigem, independente de transcrição no Edital.
14.1.4 Será rejeitada a amostra que não atender as especificações descritas no Edital.
14.1.5. A rejeição do item será devidamente fundamentada.
14.1.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá
substituir ou efetuar ajustes e modificações no material apresentado.
14.1.7. Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua amostra rejeitada ou
não entregá-la no prazo estabelecido.
14.1.8. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante
subsequente e solicitará amostra dos itens do mesmo.
14.1.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 03 (três) dias para retirar as
amostras, independentemente se aceita ou rejeitada, no mesmo endereço onde foi
entregue. Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, as mesmas serão
descartadas.

14.2. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

14.2.1- A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante.
14.2.2 O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as
seguintes informações;
a) Secretaria Municipal solicitante;
b) Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a serem
adquiridos;
c) Local de entrega;
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d)Assinatura do secretário(a) responsável.
14.2.3 O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.
14.2.4 Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que
deverá ser enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que se fizer
necessárias.

14.2.5 A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega.
14.2.6 A aceitação do produto, além de cumprir as exigências dos itens acima, deverão
obedecer rigorosamente à solicitação, cor, tecido e sublimação e exigências constantes
nos anexos e na descrição do objeto, definidos pela Secretaria solicitante.
14.2.7 A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o objeto que
vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.
14.2.8 Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.
14.2.9 Independentemente da aceitação, o detentor da ata, garantirá a qualidade do
objeto, obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito ou que for incondizente
com o licitado.

14.2.10 As despesas com transporte, fretes, embalagem, bem como, qualquer outra
relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da detentora da ata.
14.2.11 A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e
equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes aos
seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta
o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

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

15.1.1- A proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:

15.1.1.1- Multa de até 2,0 %(dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

15.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.

15.1.1.4- 10%(dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato
ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e
condições estabelecidas neste Edital;

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

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata de
Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata 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 Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.
b) 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10(dez) dias contados da
ata de sua convocação;
c) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7%(sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2%(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração á qualquer
cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de
Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da detentora da Ata, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;

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

18
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1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou Detentor da Ata, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93
e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na
lei.

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do detentor da Ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
detentora da Ata responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à Detentora da Ata o valor de qualquer multa
porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a Detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

16- DO REAJUSTE:

16.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do
objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a
situação prevista na alínea "d" do Inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata, esta
deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
metodologia da composição da proposta e documentação correlata(lista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que
comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.

16.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto à revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

o n' '
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16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto.

16.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO;
17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á em até 30 (trinta) dias
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

00190

00680

00720

00940

01440

01630

02130

02720

02830

02930

Funcional programática

02.103.04.122.0402.2007

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1011.2027

10.143.08.244.0801.2018

12.134.22.661.2201.2062

13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
nos prazos definidos no item 17.1.

17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Detentora da Ata, emitente da fatura.

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL n° 12022.

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

AO
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Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS:
18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão
estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo
especificado no item 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 07h30e 11h30edas 13h30e 17h30.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da
síntese das suas razões e contrarrazões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(três) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso.

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

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

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

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a
partir da data de assinatura do instrumento contatual.

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

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

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

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

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

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato/ata.

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

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato/ata, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos
requisitos de manutenção da habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4®,
Inciso XXIII, da Lei n.® 10.520/02.

20.5.1- Até a efetiva celebração do contrato/ata 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.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, ramais 210, 221, 225, 231,
em Planalto - PR.

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

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

21.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação,
parcial ou totalmente, sem que caiba á(s) proponente(s) o direito de qualquer
reclamação ou indenização.
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21.5- A licitação não implica a obrigatoriedade de compra por parte do Município de
Planalto. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da
licitação, sem direito a Indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua
Idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

22 - ANEXOS DO EDITAL:

22.1- Integram 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 Vil - Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato;

Planalto-PR, de outubro de 2022.

Luiz Carlos Bonl

Prefeito Municipal
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RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N®

PREGÃO PRESENCIAL N° 12022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: eST.

Credenciamos o(a)
Sr.(a) , portador(a) da cédula de
identidade sob n° e CPF sob n° ,
A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 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)

o
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PREGÃO PRESENCIAL N°.../2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

empresa.

FONE:

EST.

representante legal

.  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
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PREGÃO PRESENCIAL N° 72022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N®

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 72022,

instaurado pelo Município de Planalto, que nào fomos declarados inidôneos para licitar

ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 12022

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° /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

(01 27
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PREGÃO PRESENCIAL N° 12022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME

ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICIPIO:^ EST.

O  representante legal da

empresa

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

■o rJ. 28
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PREGÃO PRESENCIAL N° 72022
ANEXO Vil - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

Aos dias do mês de de 2022, o Município de Planalto - PR, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, n°
1583, centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. LUIZ CARLOS BONI, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, do Decreto Municipal n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da
Lei n° 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão
Presencial SRP n® ....72022, por deliberação do Pregoeiro (a), devidamente homologada
e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em resolve REGISTRAR
OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

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

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

e do CPF n°

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
secretarias municipais de Planalto -PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, para atender às necessidades do Município de Planalto,
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

DESCRICÃ07 PREÇO PREÇO
ESPECIFICAÇÃO ^^IDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de aquisição em igualdade de condições.

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

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

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

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

3.4. O Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos
da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer
meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da
Cláusula Quarta, as seguintes informações;

3.2.1. Número da Ata;
3.2.3. Número do item conforme Ata;
3.2.3. Dotação orçamentária onerada;
3.2.4. Valor do material;
3.2.5. Requerimento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO

4.1- A aceitação do produto, além de cumprir as exigências dos itens acima, deverão
obedecer rigorosamente à solicitação, cor, tecido e sublimação e exigências constantes
nos anexos e na descrição do objeto, definidos pela Secretaria solicitante.

4.2- A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante.

4.3.0 requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Secretaria Municipal solicitante;

b) Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a
serem adquiridos;

c) Local de entrega;

d)Assinatura do secretáno(a) responsável.
4.4. O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.
4.5. Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que deverá ser
enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que se fizer necessárias.
4.6. A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO
0-1 ■ O pagamento será feito pelo Município de Planalto/RR, de acordo com o

item 17 do edital, em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota, de forma
parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, após o recebimento definitivo
nos termos do item 14 do edital.

5.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.

0.3. A CONTFÍATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de
Registro de Preços.
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0.4. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

00190

00680

00720

00940

01440

01630

02130

02720

02830

02930

Funcional programática

02.103.04.122.0402.2007

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1011.2027

10.143.08.244.0801.2018

12.134.22.661.2201.2062

13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

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

representante da Secretaria soíicitante, conforme termo de referência, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência á Administração, bem como atestar a prestação de serviços, nos termos do
item 14 do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

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

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do
caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o
pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

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

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

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

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia
atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

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

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

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

ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

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

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

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

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

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

licitação:
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando

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

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, 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.

9.3- 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;
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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.
9.4 - 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;

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

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

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

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

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta.
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7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a 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.

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

11. CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ■ DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1. São obrigações da Detentora da Ata:
11.1.1 cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

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

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

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

11.1.5. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos
inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

^  11.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

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

11.1.8. A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, 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.

11.2. São Obrigações da Contratante:
11.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa

desempenhar de acordo as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,

fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
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11.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
11.2.5. 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;

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE
ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. A empresa vencedora do certame (CONTRATADA) deverá, no momento da
assinatura do contrato, atualizar junto ao departamento de compras/licitações um
endereço de e-maií, que será responsável por receber as requisições de materiais.

12.2. A CONTRADA deverá entregar os produtos conforme a necessidade e a
solicitação formal da Secretaria Solicitante do Município de Planalto, a qual será
formalizada através de e-mail.

12.3. O prazo de entrega será de 30(trinta) dias a contar da data de formalização
do pedido, sendo a entrega realizada no local que a secretaria solicitante indicar.

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Â execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão

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

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

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

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

Planalto - PR, de de 2022.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

Detentora da Ata (NOME)
Representante Legal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .../2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 064/2022

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

,  pelas
partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos
termos da Lei r\° 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 camisas e camisetas para uso de todas as
secretarias municipais de Planalto -PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/

FABRICAN

TE

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

R$

PREÇO
TOTAL

R$

PARAGRAFO ÜNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente
Contrato, assim como ao Edital n° 12022 — pregão presencial, observadas as
especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

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 á CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O 37
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Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTF^TADA
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ào até 30
(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a
descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
solicitante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições
estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma;
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total;
b) Número do processo licitatório.
c) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na
legislação pertinente.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula Quarta.
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 CONTF^TANTE e da CONTfRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTFÍATANTE:

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 à contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTFIATADA:
a) A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias

corridos após o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante.
b) O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as

seguintes informações:
Secretaria Municipal solicitante;
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Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a
serem adquiridos;
Local de entrega;
Assinatura do secretário(a) responsável.

c) O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.
d) Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que

deverá ser enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que
se fizer necessárias.

e) A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega.

f) A aceitação do produto, além de cumprir as exigências dos itens acima, deverão
obedecer rigorosamente á solicitação, cor, tecido e sublimação e exigências
constantes nos anexos e na descrição do objeto, definidos pela Secretaria
solicitante.

g) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o objeto que
vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

h) Se as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.

i) Independentemente da aceitação, o detentor da ata, garantirá a qualidade do
objeto, obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito ou que for
incondizente com o licitado.

j) As despesas com transporte, fretes, embalagem, bem como, qualquer outra
relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da detentora da ata.

k) 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 contratada assim como as
despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a
terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer
naturezas do presente contrato.

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programátíca

00190 02.103.04.122.0402.20Q7
00680 05.116.15.452.1501.2053
00720 06.119.26.782.2601.2067
00940 07.121.12.361.1201.2036
01440 08.124.27.812.2701.2069

01630 09.126.10.301.1011.2027
02130 10.143.08.244.0801.2018
02720 12.134.22.661.2201.2062

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000
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13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO -
FASE CONTRATUAL

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em
vigor, o contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às
sanções legais, a saber;
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento)
sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados
da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
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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
lícitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, á Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido á contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato é
de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por
igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso
II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo Segundo - Poderá a Contratante proceder á alteração (aditivar) unilateral do
contrato, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de
quantia e valor do objeto contratado, de acordo com os termos do art. 65, I, alínea b, da
Lei 8.666/1993; a legislação permite que sejam realizadas modificações de até 25% do
valor inicial do contrato.

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
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CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, em prejuízo da Municipalidade.
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTF?ATANTE, 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 CONTFRATANTE 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -
Planalto, Paraná.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado
conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR, de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de camisetas e camisas
de uniforme, para atender as necessidades do Município de Planalto-PR, cujas
especificações estão estabelecidas em solicitação data de 30 de setembro de 2022.

2. Fora realizada pesquisa de preços junto a 05 (cinco) fornecedores,
contrato com outro Município e pesquisa junto ao banco de preços, utilizando-se o
valor da média das cotações realizadas 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 30 de setembro 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 03 de outubro de
2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 03 de outubro
de 2022;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;
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5. Na seqüência, em data de 07 de outubro de 2022 o processo foi
remetido a esta Procuradoria para a análise prévia dos aspectos jurídicos da minuta
de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo único, da
Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade
no controle interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

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

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

S- 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 presenciai, o
que não foi devidamente justificado.

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

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

17. 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.

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

2 An. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, quando efetuadas peio
sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n'8.66S. de 21 dejunho de 1993. poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específíco.
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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 no 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

^ Administração Municipal optou por realizar a contratação via Ata de
Registro de Preço.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO
16. O pregão é regido pela Lei no 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000
e, subsidiariamente, a Lei 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
definira o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios
de aceitação das propostas, as sanções por inadimpiemento e as
clausuias do contrato, inclusive com fixação dos prazos para
fornecimento;

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

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

IV ^ a autoridade competente designará, dentre os servidores do
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.

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

2.1. Da justificativa da contratação

1^^'- I - j ^ justificativa da necessidade da contratação, extrai-se dalegislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por
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delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente
encarregado da contratação no âmbito da Administração)^, a quem cabe indicar os
elementos técnicos fundamentais que o apoiam.
20. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Munici^pal, 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
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.

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

^  10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

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

2-2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

25. ̂  O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do
pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se
pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos.
Deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

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

^2; Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III,
a do Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos.

Lei n" 10.520/2002, art. r, I; Decreto n® 3.555/2000, art. 8°, III a.
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percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

3®" . , Para a licitude da competição, Impende também que a definiçãodo objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos. Irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir a limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe a 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 0° 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 irnpoe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

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

Pa pesquisa de preços e do orçamento estimaHn

^ 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
efetivarnente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

33. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre e suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns sao 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.

j  ' Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seiaadequada as características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, e salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaiiaçao de contratos recentes ou vigentes.

, Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente a contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenárlo') e aue não

entre as emnrpsa.; pesquisadas fArnrriS» no
4.561/2010-ia Camara^.

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
a) A identificação do servidor responsáve! peia cotação (AC-0909-10/07-1);
6^ A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC'3889-25/09-1);
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c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

dj 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.

*^0 presente caso fora realizada pesquisa de preços junto a 05
(cinco) fornecedores, contrato com outro Município e pesquisa junto ao
banco de preços, utilizando-se a média dos valores encontrados para
lançamento da presente licitação, motivo pelo qual entendo escorreita a
pesquisa realizada.

Friso, novamente, em especial ao ilustre Preaoeiro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de que atualmente o TCU tem entendido gup
referido servidor também é responsável por conferir os preços dos itens oue 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 cue é de responsabilidade do preaoeiro e da
autoridade que homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de preço, ou
seia, se ela realmente atende aos critérios exicidos. estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.

^ à—ÇPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

„  Portanto, sugiro seiam reanalisados os preços lançados cue possuam
variaçao considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim Hp
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.

„  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, cheaando-se ao mais próximo possível do oreco
praticado no mercado de compras públicas.

A composição dos preços deve observar uma "cesta de Drecos"^ a qual
consiste na variação das pesquisas realizadas, objetivando encontrar o real preço

Art. 18,1 daLC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n® 6.204/2007 e art. 34 da Lei n® 11.488/2007.
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de mercado considerando as variações decorrentes de quantitativo, lapso temporal
entre as aquisições e até em alguns casos a regíonalídade.

Oriento que seia entrado em contato com as empresas que se
sagraram 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,—ainda,—gue ern referidos casos, em decorrência da
contratação ser pública, poderá a CPL contatar o Município contratante (da pesquisa
no banco de preços) e averiguar qual o preçn Pstá sendo praticado neste momento
para aquele determinado produto.

49- Essa pesquisa auxiliará na desrnhprta do orem de mercado, visto niip.
se o preço fora mantido,—mesmo passados alguns dias/meses da conlrat-açãn
pesquisada no Banco de Preços, demonstra que referido preço ainda é o oreco real
de mercado.

Porém, caso tenha ocorrido reequílfbrío econômico financeiro naquele
contrato, deverá a CPL analisar se o mesmo fora concedido de maneira correta se
quiser utilizar referido preço como base para lançamento da líritacão. devendo
sempre considerar previsível lapso temporal Pntre 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 Udtante está em situação regular perante a Fazenda Nacional,
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-financeira".

53.^ Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram-
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.
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2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

54. Outra exigência da Lei no 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3^, I).

exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2-6. Da provisão de existência de recursos orçamentária^

^  8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que arealizaçao de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

57. ^ Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
e generico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais
para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.

2.7. Autorização para a abertura da licitação

*, - . ~ Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, comoa definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a
contratação.

59. ^ Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
^ abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto no

2.8. Da Minuta do gditai e seus Anexos

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

CONCLUSÃO

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

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

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 utiilzação de tais critérios e métodos
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar.

^  Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às
questões jurídicas observadas na instrução processual e no editai, 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.
53í__ Saliento a necessidade de criacão por meio de Lei Municipal a
doaçap ̂ qs uniformes, bem como sela regulamentada a exioência de «seu
uso.

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

Após, à consideração superior.

Píanaíto/PR, 10 de outubro de 2022.

Procur Juridic

F SON KLAUCK

- OAB/PR n. 61.323
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município de planalto
CNPJ; 76.460,526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15Q3
85750-000 PLANALTO - PARANA

Planalto-PR.10 de outubro de 2022.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Pregoeiro(a)/Comjssão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, peto
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o
Registro de Preços visando a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas
as secretarias municipais de Planalto -PR, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de
17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto
de 2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais disposições
legais.

Ao Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 123/2022.

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

iVl 1
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

ELÂNÃUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

1-PREÂMBULO:
1.1- 0_ 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 Bom, 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
publica a realização de licitação, no dia 27/10/2022 às 09:00 /novel horas no Prédio da
Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Município de Planalto
Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constantes no Item 2 do presente Instrumento

MeVo^PREÇ^ ® ^ presente licitação do tipo
1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados sendo
apenas Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade.

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de

27/10/202^^ cleverao ser entregues no máximo até às 09:00 (nove) horas do dia
1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -\^^plana^^^ Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licitacao@planalto.prgov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30h e das 13:30 as 17:30h.

2 - DO OBJETO

2.1- É objeto desta licitação a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
municipais de Planalto -PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, especificações, valores e quantidades
constante no Anexo I, termo de referência e nos termos deste edital.

^OTB 01 - EXCLUSIVO WIE/EPR
'TEM DESCRIÇÃO/ [ QUANT | ÜN

ESPECIFICAÇÃO
01 Camisa feminina 2ÕÕ Ün

Camisa social de manga
longa. Cor Clara a definir, em

V.

UNIT.

129,89

V. TOTAL

25.978,00
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Tricoline, COMPOSIÇÃO
68% Poliester/27%

Algodão/5% Elastano

LARGURA 1,30m ±3%

GRAMATURA UBg/m^ ±5%
192,4g/m-íinear ±5%. Deverá
receber o símbolo do

Município de Planalto, com
aplicação em bordado no
lado esquerdo frontal, região
peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

Camisa masculina

Camisa social de manga
longa, Cor Clara a definir, em
Tricoline, COMPOSIÇÃO
68% Poliester/27%

Algodão/5% Elastano

LARGURA 1,30m ±3%

GF^MATUFÍA UBg/m^ ±5%
192,4g/m-linear ±5%. Deverá
receber o símbolo do

Município de Planalto, com
aplicação em bordado no
lado esquerdo frontal, região
peitoral.

Tamanhos PP ao EG.

Camiseta

Camiseta 65% poliéster e
35% viscose antipiling em
cores variadas, manga curta
com gola redonda.

Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.

Tamanho PP ao EG

Camiseta gola polo ~
Camiseta gola polo, manga
curta, em tecido piquet com
tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município.

131,69 26.33B,00

1250 42,24 52.800,00

1000 56,82 56.820,00
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gola pronta de piquei e nas
mangas punho pronto com

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado.

Tamanho PP ao EG

Baby look gola polo
Camiseta Baby Look manga
curta, em tecido piquet com

tratamento anti pilling, cor a
ser definida pelo município,
gola pronta de piquet e nas
mangas punho pronto com

cores também a serem

definidas, lado esquerdo do
peito brasão do município
bordado

Tamanho PP ao EG.

Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%

poliéster, sublimaçâo total,
em cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das

peças.

Tamanho PPao EG.

Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das

peças, tecido DRY,
gramatura 125, 100%

poliéster. sublimaçâo total,
em cores variadas.

Tamanho PP ao EG.

1000 52,70 52.700,00

45,93 22.965,00

53,24 26.620,00

LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA
DESCRIÇÃO/ QUANT

ESPECIFICAÇÃO UNIT
Camiseta 3750 un 42,24
Camiseta 65% poliéster e 35%
viscose antipiling em cores

V. TOTAL

158.400,00



MUNICÍPIO DE
PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (45) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

variadas, manga curta com
gola redonda.

Com estampas coloridas,
conforme as respectivas
campanhas.

Tamanho PP ao EG

Camisetas tecido DRY,
gramatura 125, 100%

poliéster, sublimação total, em
cores variadas. Gola V ou

redonda a definir

acompanhando a cor das

peças.

Tamanho PP ao EG.

Camisetas Gola polo
acompanhando a cor das
peças, tecido DRY, gramatura
125, 100% poliéster,
sublimação total, em cores
variadas.

Tamanho PPao EG.

1500 45,93 68.895,00

1500 53,24 79.860,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 571.376,00 (quinhentos
e setenta e um mil trezentos e setenta e seis reais), conforme demonstrado na tabela
acima do item 2.1.

3 - DA ABERTURA;
3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública diriqido oelofal
Pregoeiro (a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo deste edital. legisiaçao

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85 750-000
Planalto - PR

DATA: 27/10/2022.
HORA: 09:00 horas.

4- DA PARTICIPAÇÃO:

íl"nde?em °a «"^Presas interessadas do ramo, que
Sr^entóçL exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à
4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
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a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o Município de Planalto - PR;

Púbiica'^^'^ declaradas Inidôneas para 'licitar ou contratar com a Administração
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata
concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem

f n 1? ^eciaradas inidôneas para licitar ou contratarcom a Administração Publica, 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 orgao 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
constantes deste Editai e seus Anexos e apresentarem os documentos nele

NntJf o nr- P°'' qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de
Pr^oL por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio doregao, devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficiai.

4.3.1- As iicitantes 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 PARÃ CREDENCIAMENTO
(documentação que devera ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):

5.1.1 - A iicitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Preqoeiro (a)

aTmiX'"?"'® devidamente identificado e cridenciado,^er? o único
modíio? procedimento iicitatório no interesse da representada (conforme
5.2 - No dia, hora e locai designados para recebimento dos enveiooes o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:

5.2.1 — No caso de sócio ou proprietário;

WW ' Identidade ou documento equivalente (com fotografia)'
em seVafindídTSa'^^^^^^^^^^^^
Açi^ " de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Imp™ P»"—"»■ "O "»» 1»

""" 'PP"®''»' * tebililaçao, confot™ o modelo

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
faSsS^oír'^''"' '"^P^^^^^i^dívei, para que o credenciamento seja aceito,a apressntaçao dos seguintes documentos:

\ ' ̂ ^deira de identidade ou documento equivalente (com fotografia):•  . .2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo li), firmada pelo

^  . 0122
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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.

"■ usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°123/06 e 147/2014, conforme Anexo VII, as empresas participantes deverão apresentar:
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI.
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante,
expedida em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N'» 1):
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1 deverá
preferencialmente ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http.//planalto.pr.qov.br/uploacl/downloads/esProposta.exe). (o arquivo de proposta deveser solicitado no e-mail licitacao@planalto.pr.aov hr ) 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,
coni 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

branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e preferencialmente nomodelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente pelo
Departamento de Licitação: ^

Ernpresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitaçao, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail) este
ultimo, 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

ontratos 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 a execução do objeto da presente
hcitaçao, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre informações
contidas em documentação impressa e na proposta especifica, prevalecerão ás da
proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do
edital, sera considerado o primeiro.
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da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo

P?<SDOstrd?pt^ro^®=f®r inwlucro contendo a
do ̂ Wo P inri^ Licrtador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia
onnLtLr incluir-se-a o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deveráconstar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação
d) A Proposta de Preços apresentada deve inciuir todas e quaisquer despesas

para a^^oerfeita^^exor ® ^ execução do objeto, e indispensáveis
torm,, das Obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
rnnXfi / h ? 7® Conformidade com a legisiação aplicável e ascondições 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.
2 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatorio ou da legislação em vigor.
g) E^m caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
o valor S"' 'f; Ocorrendo divergência entre
h/n/ ®®^® considerado o primeiroh) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante não lhe

;urefoutr?Steío,''"''^^^ -
2nír/arHrohLo1-/f®°"®iderada completa, abrangendo todos os custos para a

i/poo hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
5s,,;rssni°sidi^
l/tniiof''®®'^®?!®'^®-*® declaração expressa, a simples apresentação das propostasimplica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos sem

noTreâmbul^i/lld^ mencionada
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-simile admitindo-se

Ío/osS^praça^"^"®' catálogos, apenas como forma de'ilustração das

quí íprop?/e"n?° Licitação será considerada como evidência de
®[''®P°®amente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e

S^a^íefí3f reunif^/.^/ informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconheceque a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de resoonsabilidade ria
empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o mLmo nãrestfobriaado a
conferir a documentação antes da sessão marcada pari a licitaçir ® '
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto iicitado

^inril®° ! ® irretratávei as condições estabelecidas no Edital e quesendo vencedor da licitaçao, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e comoteto
fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações proposta/

quíislerXfrfatfvl?ri^ desconsideradasquaisquer aiternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
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6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES

Eiítai desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
®®i'® d^s^^l^ssificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquerdispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente

inexequiveis.

6 4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseadas em ofertas das demais licítantes, 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 devera ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra
O .

dettlldití^^^^ quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto)
e no anexo I (proposta de preços).

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
indicados no preâmbulo deste edital, os representantes

ou r cias 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 abaTxo

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto
(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 086/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
município de planalto
(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 086/2022

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES-

todas^°sl!cíf.nr. neste Edital, na presença dos representantes de
âpís aberturrda Pregoeiro(a), que dirigirá a sessão,
item 5 de^te Litai H? Á documentos para credenciamento exigidos no
não preSenSedencifdi admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
8.2- Tao logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes o(a) Preaoeirofal

^ ^
PregoeiroSrfoncyr^á, íe S''n°ão'o%ivt'yto,'°o ex?me"dos'dSSos^di

Q 1^1
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sl^o-oooTutw^^
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

SsSs'®' <=onfeLdo-as e^ubricando tS2 as
8^5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo iusto
decorrente de fato superveniente e aceito peio(a) Pregoeira(a).

9 - DA HABILITAÇÃO:
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II);

9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação;

^  9.2.1 ■ Da Regularidade Físnal

^PGrâ " regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
P^ra com a Fazenda Federal, mediante apresentação deCertidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais e À Divida Ativa Da

Uniao, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

®  Estadual, mediante apresentação
rtomirinn n?. f® í^^"'®"dade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda dodomiciiio ou sede do proponente, ou outra equivaiente, na forma de lei;

o® regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentaçãode Certidão de Regulandade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda
do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei;

d;"df mihn°H^ de^lnexistència de Débitos Trabalhistas de acordo nom . i n° -lo
?2'íi3d;?ye1âho"dT201l'® ® "-ei n»
9.2.3- Da Qualificação Econômica Financeira

da^õeIso?iurid!í^r®ãf^^ de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sededa pessoa jurídica. Nao constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará aoenas
a ̂rtjdao expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura dL propíit^
9.2.3.2: ̂ a'a"Ço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social lá
e^giveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a borslaío ̂30^'da

®  «ribstituição por balancetes ou balanços pSios pXJo
dLpIíseSSoTa ®"®®^®'^° ^® 3 crês) meses da data
S s!M"EMoX?eS^^^^ ^°'® ®®^ P®'®
9.2.3.2.3- Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patnmonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
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^ Vfcii iiB

CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartorio (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.4 - Documentos Comolementares:
9.2.4.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;

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

9.2.4.3 - Declaração de Idoneidade (anexo IV)

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

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:

9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou
ainda em copia 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
rasuraoas;

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

5°'da?ei"n°^8'^6/93"^''*"^^ empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §
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
paragrafo 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 dé
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

3
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autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.
I Qs documentos que serão autenticados por membros da comissão de Preoãn

deverão ser apresentados em até 01:00h tuma horal antes do horário
a abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o procedimontn rin
certame. A autenticação, quando feita pelos membros da comissão de licitanãn rin

unicipio de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de
hcitaçoes do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR. situada na Praça .Sãn

' "° no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:.'^n à.c;17.30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, desde
que acompanhados dos originais para que selam realizadas as conferências
necessárias. ^

^ KT+ ^ indicado nos documentos da proposta de preço e daa  ilitaçao, devera ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará
e fornecera o objeto da presente licitação.

9.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por melo de fac-símile, admitindo-se

proposterd^pregr^"^"^' catálogos, apenas como forma de ilustração das

" Dentre os documentos passíveis de solicitação pelofat oreaoeirofaV de.stanam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, mnripln

^  3lém de outras informações pertinentes, a exemnin Hp
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico ou se for o casopor outro meio e prazo indicados pelo(a) pregoeirofal. sem prejuízo do seu ulterior envin

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10-DO JULGAMENTO:

(Classificação das

rsíR prís?!!, ™

n?nnn='t=>^ H classificação de preços, que compreenderá a ordenação das
K  classificação das propostas passíveis de ofertas de

examp Proclamadas para tal, classificação final das propostas eexame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.

®  permitido o uso de celulares para a consultainvocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante que desejar efetuarRações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o

Se item ° ® P^ra

Inmci" f habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
Drtmerro Imar "Documentos de Habilitação" da licitante classificada emprimeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente

10.2- Etapa de Classificação de Preços:
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10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes

os Sct^s vrefofetSo^^^^ ° fornecimento do objeto da presente licitação e

Classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
Item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente á de menor preço para quTseus
autores participem dos lances verbais.

máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
ances 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.

propostas escritas de preços nas

nmnn=? ^ubitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhorespropostas, ate o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

seguída, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem

dLverãrseTfomXdnfH "'f classificadas, lances verbais estes quedeverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes

SoryoptTats^rroferti

3s lancei =°"vldará os representantes das licitantes classificadas (para
escritas crassS cZT ' 'an^es verbais, a partir da propLa
dfcrfsceSe de vaíor. seqüencialmente, em ordem

Íl^íitem^^aleTidUtida estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo

íídenada^^à°Jft°rf"'^'® ? encerrada a etapa competitiva eenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

Snvoc°a"dn em apresentar lance verbal, para determinado Item, quando
poSrts de SL d^T®"° ®*<=l^são da licitante das rodadas
SrtadTnaraSf '5"^=®® P^^a aquele item, ficando sua última propostaregistrada para classificação, na final da etapa competitiva.

IrtfeVDrSoL"eLrifadfm® ^emoado a compatibilidadeproposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

0129



município de

BLANAUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a)
f  ̂ aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valordecidindo 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

r?pn/pt ?p^np° propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
seíâo dó Pregar ° P°^ ®°rteio, em ato público, na mesma
10 2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Preooeiro (a)

nrpp°'^'^'^ diretamente com o representante credenciado para que seja obtido omelhor preço para a administração.

desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as sanções administrativas constantes do item 13, deste Edital.

ÓnndipLfHpt a proposta que contiver preço ou execução do objeto
São? descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos niste
10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentacãn
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta documentação
10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROFMPRpqac pEMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LH CMplE^SrPEDVíSvL

10.3.1- Para os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006 NO LOTE 02 caqn «iua

10.3.2 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a oroDOPsta H<=
preço, que se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade de

?pfSm preços com os demais licitantes não beneficiários da mesma lei para
ó?[meTÓrgr"' claTsIfióado "m

ADJlJDiCAÇÃa^ habilitação, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E

ó?ettávef a'"nro?L?l previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendoeitavel a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Preqoeiro íal 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
13
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para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.

10.4.3- As microernpresas 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.

Parágrafo Único - A nâo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, impiicara 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.

°  das exigências previstas neste Edital, a licitante será
Pr^lnfirn s®ndo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a)

-  "1 hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua
®  autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de

dosSos prfc^imentais da regularidade
proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a)

°^®d® ®"hsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em
caso positivo verificara as condições de habilitação de seu proponente e assim

^  ̂MiHsrtoaT h o^®da aceitável cujo proponente 'atenda osquisitos de habilitaçao, caso em que será declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a)
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

° vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata emotivadamente a intenção de recorrer, quando ihe será concedido o prazo de 3 (três)
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo

^  contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
autos ® recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

iidtantes°\fpH^fri=.H^ circunstanciada, que mencionará as
SpíSadafrófriPm nf 1"'°^*®- ® ^®rt'®i® «"ais
hahtittt^/o t . Classificação, a anaiise da documentação exigida para
Prpnnpfrn r=f^ recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a)Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.

®"^®'°P®® ®°ra OS documentos relativos á habilitação das licitantes nãodeclaradas vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente
lacrados, ate que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse

14
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fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo
esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.

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

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

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS:
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n®8.666/93, que será responsável pelo
acomparihamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no contrato.
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstâncias
que incidam especificamente nos art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que tratam das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos
Ilícitos.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser
solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão á disciplina do Decreto n° 4673/2017.
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1® do art. 65 da Lei n® 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
3.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão

reajustados.
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e
dernonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro com
fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n® 8.666/93.
13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:
3.5.1- A pedido, quando corriprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências

fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado;
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
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13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.
13.7- O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no
respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade
responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de
registro.

14. AMOSTRA, CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

14.1 - DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
14.1.1. O Município solicitará do primeiro classificado de cada item amostra de pelo
menos uma unidade de cada item.
14.1.2. A amostra deverá ser encaminhada/apresentada a Secretaria Municipal de
Administração, localizada na Praça São Francisco de Assis 1583, Centro, no período
das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados do encerramento da Sessão de Julgamento onde o licitante for declarado
vencedor dos itens do objeto, para conferência, análise e aprovação do corpo técnico da
Secretaria Municipal de Administração.
14.1.3. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante conter
os respectivos prospectos e manuais (se for o caso), dispor na embalagem de
informações quanto as suas características, tais como data de fabricação, composição,
quantidade do produto, marca, número de referência e outras que a legislação ou
normatização exigem, independente de transcrição no Edital.

Será rejeitada a amostra que não atender as especificações descritas no Edital.
^  14.1.5. A rejeição do item será devidamente fundamentada.

expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá
substituir ou efetuar ajustes e modificações no material apresentado.
14.1.7. Será desclassificada a proposta da licitante que tiver sua amostra rejeitada ou
nao entregá-la no prazo estabelecido.
14.1.8. Se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta do licitante
subsequente e solicitará amostra dos itens do mesmo.
14.1.9. Após a homologação do certame, o licitante terá 03 (três) dias para retirar as
amostras, independentemente se aceita ou rejeitada, no mesmo endereço onde foi
entregue Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, as mesmas serão
descartadas.

14.2. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.2.1- A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corndos apos o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante.
14.2.2 O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as
seguintes informações
a) Secretaria Municipal solicitante;

3
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b) Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a serem
adquiridos; ocicm
c) Locai de entrega;
d)Assinatura do secretário(a) responsável.

^  responsabilidade da Secretaria Municipal soiicitante14.2.4 Apos definição de iayout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que
devera ser enviada a Secretaria soiicitante para aprovação ou modificações que se fizer
n0C0ssãrids.

14.2.5 A ©mpr0sa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante devera fazer a conferência antes de assinar a entrega.
14.Z6 A aceitação do produto, além de cumprir as exigências dos itens acima, deverão
obedecer rigorosamente á solicitação, cor, tecido e subiimação e exigências constantes

®  descrição do objeto, definidos pela Secretaria soiicitante.^  14.2.7 A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o objeto que
lif recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

f  mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado, oexecutante estará sujeito as sanções previstas no contrato.
'"^®P®"í'®"t®"iente da aceitação, o detentor da ata, garantirá a qualidade do

rnm « ® ®"1"®'® «1"® apresentar defeito ou que for incondizentecom o iicitacio.

despesas com transporte, fretes, embalagem, bem como, qualquer outra
i^^acionada a entrega do produto, é de total responsabilidade da detentora da ata.
4.2.11 A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao

to encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
riTmãn Ho h ?°'"'e o presente contrato, alêm das despesas decorrentesde mao de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos materiais e
equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as despesas referentes aos

o oaoampiftn quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua contao pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

^  15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA*

CONTRATUAl'^^^^® DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ

® Pr°Post® protocolada ou solicitar a desistênciaela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:

^® PO"" ®®"to) do valor global proposto, no caso de
oenalid^riP.íHLT''®®^® protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, aspenalidades dos Itens seguintes;

15.1.1.2- Suyensâo do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;

15.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.

P°f sobre o valor total dos itens vencedores da licitação nocaso 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
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condições estabelecidas neste Edital;

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL

Penalidades previstas na legislação em vigor, Ata de

AZÍstracão 7'"^' madimpiente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
estrelíS^a Lei dfücitaS^^
ÍeSí'a^S"'°'^ inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
a) Advertência;
b) Muita administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração-

Arim'ink?r1r7^ temporária de participação em iicitação e impedimento de contratar com a
ah7 n f declaração de idoneidade para licitar ou contratar com admimstraçao Publica, pelo prazo de até 5(cinco) anos e inclusão na lista de impedidos
1 rom/rl'^"7 do Estado do Paraná, a licitante que:
iegítrde Preço" ^
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital'
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto'
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução da Ata;
7. Comportar-se de modo Inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

15.2.3-A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata ria
Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora qurserá qradLda de
arOcorre^do atr77®'^® "''^^^'^'dos os seguintes limites máximos.
fn u^tSo a Sentia contratualidade,n 7=i77 da Ata incidira em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
b) 10°/ h7! P®^®®dido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega '
nLí7/ - 7 ®° ® ° d° contrato, em caso de descumprimento total da
hS H do adjudicatário em firmar o 000^^" aSa na
at^de sufconvocação; ° '°'°''° ^°(dez) dias contados da
c) 10%(clez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a
dl 0 condição da Ata. aplicada em dobro na reincidência:pL. pSSZ SÔ oS' """■ ° "" "• «"'• ° <"
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15.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e
a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o Intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitarite e/ou Detentor da Ata, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.

ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93
e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os

à"dminiTtratfvo \ega\s, garantida a previa e ampla defesa em processo
® Administração rescindaunilateralmente a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na

4) a rnulta, apücada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
00 detentor da Ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta a
f da Ata respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

judtàalSr Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
6) nao tendo Sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

?o%eIlturímpost'a.®^"'^"*° ^ de qualquer multa
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento

infraçõL^^^coLtfdas responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

nas disSçõS iSaíSLdL"" ' due incorrerem nos ilícitos previstos
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 ̂ puniçTo
OS que incorram em outros ilícitos previstos em lei. '

16- DO REAJUSTE:

nhi'1" 'constantes neste edital, caracterizando o valor unitário doob eto sao FIXOS E IRREAJUSTAVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize a
situaçao prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.

16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Detentora da Ata esta
equilíbrio econômico-financeiro do fornecimentó por

detalhada(s) de custos seguindo a mesmametodologia da composição da proposta e documentação correlataílista de preços de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-pTmal etc^ que
omprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto este

?eiuL^rM'ripa°idad?'"'"^° econômico-financeiro do contrato, em

'XO r>'
0136



MUNIcfpiO DE
PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subítens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

revisão dos preços contratuais será concedida após a
analise técnica e jurídica do Município de Planalto.

eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Detentora da Ata não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á em até 30 (trinta) dias

® aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
rr-íl e devidamente acompanhada de Certidão Negativa deINSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos

ORÇAMENT^^ Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
DOTAÇÕES
Conta da despesa

00190

00680

00720

00940

01440

01630

02130

02720

02830

02930

Funcional programática

02.103.04.122.0402.20q7
05.116.15.452.1501.20^
06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036"
08.124.27.812.2701.2069~
09.126.10.301.1011.2027

10.143.08.244.0801.2018

12.134.22.661.2201.2062"
13.136.18.541.0801.2055~
14.138.13.392.1301.2047

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000 "
3.3.90.30.00.00.00000""
3.3.90.30.QO.OO.OOOOO

3.3.90.30.00.00.00000""
3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000 "
3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000 "
3.3.90.30.00.00.00000

recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
sera efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.

Inml de transferência eletrônica, para conta em
nn^nrf contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentadanos prazos definidos no item 17.1. k •

na fatura, o pagamento será sustado até que providênciaspertinentes sejam tomadas por parte da Detentora da Ata, emitente da fatura.

entregues na sede do Licitador, no endereço já

Pr1gÃO PREsSl^ 086/^0?z"''^
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17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.

17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

18 - DA IWIPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS:
18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão
estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo
especificado no item 15.2, mediante:
a) Protocolo, no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR na Praça

2= a 6= feira, no horário compreendido entre
as 07h30 e IlhSO e das 13h30 e 17h30.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos
providencias ou impugnar o ato convocatório.

assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
luy, da Lei n 8.666/93.

18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da
síntese das suas razoes e contrarrazões, quando será concedido aos interessados o
prazo de 03(tres) dias corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso.

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

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

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

de aproveitam^íitr" importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
19-VIGÊNCIAE EXECUÇÃO:

vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a
partir da data de assinatura do instrumento contatual.

20 - DA CONTRATAÇÃO:
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20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de

rnMTpAT^fwTc ° P® Planalto, que será denominada deCONTRATANTE, e a licitante vencedora que será denominada de Detentora da Ata a

Edrtal°e seus^Anexor ® regulamentares, além das previstas neste
20.2- A contratação com a iicitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão
sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

condições de entrega do objeto constam no presente Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação especifica, no respectivo pedido de contratação.

20 3- Após a homologação do Pregão, a iicitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato/Ata na forma da minuta,

wnf poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
8 666/93 ^ Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.°

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato/ata.

19.4- 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 penoao, nos

2^'atura adjudicatária ou seu não comparecimento para
mn liín= H no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos
"ciso ixilída^Lei^oT^^^^^^^^^^^ ° -rt. 4»,

D?ocedi,ÍInto IrÜIfóf o adjudicatário, a retomada doprocediryento licitatorio poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
apresentadas pelas hcitantes e o disposto no art. 4°, XXIil, da Lei n.° 10.520/02 sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis ás licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame. ncitanies que nao
21 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e ás condições para atendimento

soiLÍdos ̂nefo f ° cumprimento de seu objeto, serão prestados quandosohcitados pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São

Tm P^L^^^aitf- Pr'^' " 3555-8100, ramais 210, 221, 225, 231,
21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas Delo<5
membros da Comissão de Licitação e proponentes presentes.

5o 520°\e?'8°L°6m'°.' à luz da Lei
pHíV^i f f posteriores alterações, todos os documentos anexos aoedital, sao complementares entre si.

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

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

22 - ANEXOS DO EDITAL:
22.1- Integram 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;

AMcíS Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
Declaração de Observância ao Disposto do inciso XXXiil do

Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta da Ata de Registro de Preços-
ANEXO VIII - Minuta de Contrato;

Planalto-PR, 10 de outubro de 2022.

Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal

23
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PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:,

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

Sr.(a)
identidade sob n°

FONE:

EST.

Credenciamos o(a)

_ e CPF sob n°
portador(a) da cédula de

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
086/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da
empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer
lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem
necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

■o
24

0141



Tuf»'''

MUNiCIPiO OE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

O

empresa.

FONE:

EST.

representante legal da

na qualidade de Proponente do
procedimento llcitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022,
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

o 25
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PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:.

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICIPIO:

FONE:

EST.

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022,

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

3\o 26
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PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO,
FONE:

MUNICÍPIO:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022, 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° 086/2022

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de
Microempresa 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 lícitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022
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

fJ
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PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2022
ANEXO Vil - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

*^'35 *^0 de de 2022, o Município de Planalto - PR, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, conn sede à Praça São Francisco de Assis, n°
1583, centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. LUIZ CARLOS BONI, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, do Decreto Municipal n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da
Lei n 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão
Presencial SRP n° 088/2022, por deliberação do Pregoeiro (a), devidamente
homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , resolve
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.

sediada na n® na cidade de
—  Estado do inscrita no CNPJ sob o n® e

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

e do CPF n®

1. CLÁUSULA PRIMEIRA ■ DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é a aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
secretarias municipais de Planalto -PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, para atender às necessidades do Município de Planalto,
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

iTCBn DESCRIÇÃO/ PREÇO PREÇO
ESPECIFICAÇÃO unidade QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

R$ R$

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
aquisições que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação especifica
para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de aquisição em igualdade de condições.

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

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

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

Planalto - PR.

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

3.4. O Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos
da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer
meio, inclusive fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da
Cláusula Quarta, as seguintes informações:

3.2.1. Número da Ata;
3.2.3. Número do item conforme Ata;
3.2.3. Dotação orçamentária onerada;
3.2.4. Valor do material;
3.2.5. Requerimento.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO. LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO ^

4.1- A aceitação do produto, além de cumprir as exigências dos itens acima, deverão
obedecer rigorosamente à solicitação, cor, tecido e sublimação e exigências constantes
nos anexos e na descrição do objeto, definidos pela Secretaria solicitante.

4.2- A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos
após o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante.
4.3.0 requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Secretaria Municipal solicitante:
b) Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a
serem adquiridos;

c) Local de entrega;

d}Assinatura do secretário(a) responsável.
4.4. O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.
4.5. Após definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que deverá ser
enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que se fizer necessárias.
4.6. A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR. de acordo com o

Item 17 do edital, em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota, de forma
parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, após o recebimento definitivo
nos termos do Item 14 do editaL

5.2. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancária para pagamento.

0.3. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de
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Registro de Preços.
0.4. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão

empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

00190

00680

00720

00940

01440

01630

02130

02720

02830

02930

Funcional programática

02.103.04.122.0402.2007

05.116.15.452.1501.2053

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2Q36

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1011.2027

10.143.08.244.0801.2018

12.134.22.661.2201.2062

13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047

Destinação de recurso

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.000Q0

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.0000Q

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.9O.3O.OQ.O0.00000

3.3.90.30.00.00.00000

3.3.90.30.00.00.00000

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

representante da Secretaria solícitante, conforme termo de referência, ao qual
cornpetirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo
dará ciência á Administração, bem como atestar a prestação de serviços, nos termos do
item 14 do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666/93.

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

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

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
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preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n" 8.666/93.
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do

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

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

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

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

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

í.., ° <^® mercado tornar-se superior aos preços registrados e ofornecedor, mediante requenmento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o orgão gerenciador poderá:

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação
Lei''no da alínea "d" do inciso II docan.itHn art fift H:.

^ ̂ quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
í  "mprevisiveis, ou previsíveis, porém de conseqüências

Ha wt .^®t®^dadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso
extrSária'rextmcontSulL

® "egociação, liberar o fornecedor docompromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento

íresTnSs°e ®® a veracidade dos motivos e comprovantes
neg """ W»' opodunM.de d.
ac U®''!?® '^® '^®^'®®° d® preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
aLimlf f havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrandoanaliticamente a variaçao dos componentes dos custos devidamente justificada.

adotará oara '^® ^®"'''® o®'""®® critérios, a Administração
S!. ̂ verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o
nm^rfArdfc mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil
dL^ihararan H ^^® ®®' ® ®®'' f®®''2®da pela própria unidade, devendo a
Uit ffiSa H indeferimento da alteração solicitada ser instruída comclo criterio e memória dos respectivos cálculos, para decisão da

cle_30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
nnmAraHnc o h° revisao de preços serão devidamente autuados, rubricados enumerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

o trâlite ^ Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda
orêSs ío rnn ®®® ? ®®*®"'^0' "®®t® sujeita às sanções
nS?Ata Convocatorio, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá oroceder á
Ofl^^f^®.P®''?'!' .°u total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diáriodo Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais
vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13.

3
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7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

previstol°adma'^^'^^ repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos
alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia

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

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

nprpnri!:in° ° ̂ eu registro cancelado por despacho do órgão
° ° ®°"traditório e a ampla defesa em processo administrativoespecifico alem das hipóteses contidas no edital, quando;

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

P»l« Administração, «ni

aeeS "*■" "*
H(ornr?õntf '"^gistro de preços poderá ocorrer por fato supervenientedecorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata'
devidamente comprovados e justificados: r- J h aa aia,

8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.

can ^^'Póteses acima, o órgão gerenciador comunicará ocancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA.S
licitação:' ' administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da

a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato ouando
convocada dentro do prazo de validade da proposta;

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

contrato penalidades previstas na legislação em vigor, oSn stracão <=^1^ justificativa não seja aceita pela
estaS"e'a Lei díucitaSs°
legais^'fsi)?r°"*'^'^''^ inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração-

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
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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.
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do

contrato, sujeitara o contratado à multa de mora. que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos

'■®a''2açã0 Cia entrega do objeto conformecontratuahdade, injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um oor
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

D) 10 /o (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;

décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto
em atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;

rnnHirarn ° contrato, por infração à qualquer cláusula oucondição do contrato, aplicada em dobro na reincidência-
°  Período de vigência do contrato,contados da ultima prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da

rnHpnr^nH^^f' P°' Contratada, garantida defesa préviaindependentemente das demais sanções cabíveis;
penalidades previstas serão levadas em conta a natureza

da falta os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na pratica do ato conforme discriminado a seguir:
in H escrita, com o intuito de registrar o comportamento1'citante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.

a fiRR/qa^« in'íionTnf ^P^^^iní^trativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
os infratntl à • regulamentador do pregão, sujeitando-se
admSrabvo P^rantida a previa e ampla defesa em processo
unilat^rJmTnti® ^ ''T f® ^ Administração rescindaunilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do contratado faltoso. uebuuntaaa aa

rontr^tlnf " P^ ©xceder ao da garantia prestada, alêm da perda desta, acontratada respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
judSS? " Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada

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
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porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu

pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.

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

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

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

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. São obrigações da Detentora da Ata:
11.1.1 cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
Doa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
pecifícaçoes prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da

respectiva nota fiscal;
11.1J3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo

19^0)°^ 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
t  OU corrigír, ás suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referencia, o objeto com avarias ou defeitos;

6 arcar por quaisquer taxas ou emolumentos
concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos
nerentese necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

1T1.6. Mariter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

na licitação ^ assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade

do(s) objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito
11.1 8. A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao

^^P^^g^dos. encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mao de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e

correrão por conta da Detentora, assim como as despesas referentes aos
seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta
o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato

11.2. São Obrigações da Contratante:

HPQ^mL^nh as condições para que a Contratada possadesernpenhar de acordo as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.

Hí. ?' de todas as obrigações assumidas pela Contratada,de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
1.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
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fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
11.2.4. Pagar á Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;

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;

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITFRin DE
ACEITACAO DO OBJETO ^

12.1. A empresa vencedora do certame (CONTRATADA) deverá, no momento da
assinatura do contrato, atualizar junto ao departamento de compras/licitações um
endereço de e-mail, que será responsável por receber as requisições de materiais.

'2.2. A CONTRADA deverá entregar os produtos conforme a necessidade e a
solicitação formal da Secretaria Solicitante do Município de Planalto, a qual será
formalizada através de e-mail.

12.3. O prazo de entrega será de 30(trinta) dias a contar da data de formalização
do pedido, sendo a entrega realizada no local que a secretaria solicitante indicar.

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

possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema-
KK, com referencia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão

suoMivamBnte® ® P®'°s preceitos de direito público, aplicando-lhes,supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
pnvado, na forma do artigo 54, da Lei n- 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art
55, do mesmo diploma legal.

...... integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos osseus dfâpositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n® 086/2022, o seu respectivo
Termo de referencia, e a proposta da empresa.

om deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
hahii?* - Ir® as obrigações por ele assumidas, todas as condições denabilitaçao e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n® 086/2022.

® presente Ata de Registro de Preços, que vai
Ho Pitn if Excelentissirno Senhor Luiz Carlos Bonl, Prefeito Municipal do Município
Detentora dá %a^ ' preambularmente, representando a
Planalto - PR, de de 2022.

Luiz Carlos Boni
Prefeito Municipal

Detentora da Ata (NOME)
Representante Legal

y
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. .../2022
PREGÃO PRESENCIAL N® 086/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
^  Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n®

Ifnh«r'MN7??AÕ. d®vidamente representado pelo Prefeito Municipal,senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercido de seu mandato e funções, brasileiro
rasado, 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: i.Ux/y zu.
ine/^rí+r. /^MD1 ü n ' devidamentemscrita no CNPJ sob n ^ com sede à

........ na Cidade de neste ato representado pelo
Administrador(a) o brasileiro(a) comerciante
portador(a) do RG n.® , e do CPF sob n.®
residente e domiciliado(a),

na Cidade de

partes contratantes, fira acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá^ nos
^ o ' ° 21 de junho de 1993, assim como pelas concbções doEdital de Pregão Presencial N® 086/2022 pelas cláusulas a seguir expressas

definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é aquisição de camisas e camisetas para uso de todas as
secretanas municipais de Planalto -PR, nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/

FABRICAN
TE

QUANTIDADE
PREÇO
UNITÁRIO

R$

PREÇO
TOTAL

RS

Contí^n r ■ ■ <'®vera ser em estrita obediência ao presente
"" ®®®'2022 - pregão presenciai, observadas asespecificações disponibiiizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGiME DE EXECUÇÃO.
w  ® completam o presente Termo Contratual, para todos osfins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos as condições exnressa<5 nn

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Primllra^^^a" ® satisfatória compra dos objetos Indicados na CláusulaPnmeira a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA valor total de R$
'  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

"Xo^'
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Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão até 30
(trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscai(is) e devidamente
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipai.
Paragrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a
descnçao completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
solicitante comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições
Gstabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total-
b) Numero do processo íioitatório.
c) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na
legislação pertinente. *
Paragrafo 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 pôr ele
apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula Quarta
Paragrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que
providencias pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.

^  cumprimento pela contratada de disposiçãocontratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Paragrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adirnplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da C0NTF5ATANTE:

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*
ei xelar nara nua <-!■ c • , 'e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

cornpatibihdade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
Compete á contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A contratada deverá entregar o objeto no prazo máximo de 30 (trinta) dias

corridos apos o recebimento do requerimento formal da secretaria solicitante
b) O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as

seguintes informações:
Secretaria Municipal solicitante;

3
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f)

Definição, quantidade, medidas/tamanhos quando for necessário dos itens a
serem adquiridos;
Local de entrega;
Assinatura do secretário(a) responsável.

c) O layout ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal solicitante.
d) Apos definição de layout, a empresa deverá confeccionar uma amostra que

devera ser enviada a Secretaria solicitante para aprovação ou modificações que
se fizer necessárias.

e) A empresa contratada entregar os itens nos locais indicados pela contratante. A
contratante deverá fazer a conferência antes de assinar a entrega.
A aceitação do produto, além de cumprir as exigências dos itens acima, deverão
obedecer rigorosamente à solicitação, cor, tecido e sublimação e exigências
constantes nos anexos e na descrição do objeto, definidos pela Secretaria
solicitante.

g) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o objeto que
vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação,
be as mercadorias contratadas não forem entregues no prazo estipulado o
executante estará sujeito às sanções previstas no contrato.
Independentemente da aceitação, o detentor da ata, garantirá a qualidade do
objeto, obrigando-se a substituir aqueie que apresentar defeito ou que for
incondizente com o licitado.

j) As despesas com transporte, fretes, embalagem, bem como, qualquer outra
relacionada a entrega do produto, é de total responsabilidade da detentora da ata

K) 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
mao de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos
materiais e equipamentos correrão pôr conta da contratada assim como as
despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a
terreiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer
naturezas do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
«jobertura das despesas decorrentes desta licitação serão

utilizados rreursos financeiros oriundos do Município de Planalto Proveniente das
seguintes DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS:

h)

i)

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000
00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000
00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000
01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000
01630 09.126.10.301.1011.2027 3.3.90.30.00.00.00000
02130 10.143.08.244.0801.2018 3.3.90.30.00.00.00000
02720 12.134.22.661.2201.2062

3.3.90.30.00.00.00000

2^0 I
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13.136.18.541.0801.2055

14.138.13.392.1301.2047
3.3.90.30.00.00.00000

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, estara sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não conforme
estabelece a Lei de Licitações.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente às
sanções legais, a saber:
a) Advertência:
b) Multa administrativa, graduáveís conforme a gravidade da infração*
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
dministraçao, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Publica, pelo prazo de até 05 (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.
Paragrafo terceiro - A inexecução contratual. Inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato sujeitara o contratado á multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infraçao, obedecidos os seguintes limites máximos

da entrega do objeto conforme contratado

7nhrl l í' ° (um por cento)
M .no/ /7 percebido pela Contratada, por dia de atraso na entregab) I0/o_(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

«a teTufcínSíiÒ: ° "•

7^® décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor daparte do fornecimento do objeto;
(®e*e rlécimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em

atraso por cada dia subsequonte ao trigésimo;

rnnHlni'7'7n'^°7'^T°^ ° Por infração à qualquer cláusula oucondição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

hÍ ̂ ri" ° P®d°do de vigência do contrato, contadosda ultima prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da
P°'' Contratada, garantida defesa prévia,independentemente das demais sanções cabíveis;

10
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Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas, serão levadas em conta
a n^atureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração
rUDiica 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.

ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se
os infratores ás cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo. k v
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 respondera pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos

fud1ciL"lmTnte Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
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 multes previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
nao eximira 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 Inidoneldade 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

ío''F H Q interesse da administração, nos termos do Artigo 57, IncisoII, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo Segundo - Poderá a Contratante proceder á alteração (aditívar) unilateral do
contrato, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de

^pf ft RRfiMQQ-í contratado, de acordo com os termos do art. 65. I, alínea b, da8.666/1993, a legislação permite que sejam realizadas modificações de até 25% do
valor inicial do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando
nup ^ IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente

^ ® """ Lei Federal
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
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CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do
fornecimento, por melo de apresentação de píanílha(s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições Inicialmente
avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, em prejuízo da Municipalidade.
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução
do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
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.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto. Praça São Francisco de Assis. 1583. Centro. CEP: 85.750-000 -
Planalto, Paraná.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações. Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público!
aplicando-se supletivamente. os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR. para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado
conforme, é assinado pelo CONTRATANTE. CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR, de de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

y)
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13/10/2022 08:03 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N" 086/2022

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° 086/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: Aquisição de camisas e camisetas para uso de todas
as secretarias municipais de Planalto -PR, PROCESSADO
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
VALOR TOTAL: R$ 571.376,00 (quinhentos e setenta e um
mil trezentos e setenta e seis reais).
DATA DA ABERTURA: 27 de outubro 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 BONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:DA98C0BF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 13/10/2022. Edição 2624
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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hllps:/A»ww.dÍ3riomunicipal.com.br/amp/materia/DA98C0BF/03AllulaiuWIUrDy5w3Zg7mb3_Z_BTMN67N719ca74igfMQF12vkl8xriQ2lFc1 WeAI... W1
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
AVISO DE LICITAÇÃO

"PREGÃO ELETRÔNICO" N» 085/2022

O município de PWNALTO saber aos interessados que com base na Lei

de 26/06/2007 e, subsid.ariamente, à Lei n° 8.666/93 e complementares em

^  Francisco de Assis, n# 1583, fará realizar Ucitaç3o naMod^^ade PREGÃO ELETRÔNICO sob n» 085/2022, conforme descrito abaixo;
OBJETO: Aquisição de maquina escavadeira Hidráulica e retro escavadeira nova
para atender as necessidade da Secretaria de Agricultura do Município de
Planalto -PR, observadas as características e demais condições definidas no
edital e seus anexos.

VALOR TOTAL: RS 1.338.333,32 (um milhão trezentos e trinta e oito mil
trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos)
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 26 de outubro
de 2022, a partir das 09h00mln.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao
Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de ücitaçQes do
Município de Planalto, através de solicitação via e-mail-
íicitacao@planalto.pr.gov.br ou através do site
www.compraseovernamentais.gov.br
SISTEMA ELETRÔNICO: www.cornprasgovernamentais.eov.br

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

MUNIC ÍPIO DE PLAN.VLTO

A3asO DE LICITAÇÃO
••PRECÃO PRESENCIAI,•

p  interessados que com base na Lei
de 2&0<"2007 ^^.^17 de julho dc 2002. Deerclo Muiiieipal de n" 2727/2007
^3-^26^147 ' •^«■"Plementares. LCÍ-.3 _006 c 147,2014. em sua sede siio a Praça São Francisco de Assis n» 1 583
Srt PREGÃO PRE-SENCIAL sob" n°086 -022. coiilorme descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de c.tmisas e camisetas para uso de todas as secrei.arias
S^PREco? ' pelo sistema de registro

^ ~ ■= trezentos e
DA IA DA ABERTI:k.A: 27 de outubro de 2022 - às 09:00 (nove) horas
Maiores inronnaçAes junto ao Depart.imento de I.ictWçAes em ht,rário de
expediente ou pelo e-inail: licitacaotopIanalln.pr.gov hr.

lujt: c.arí.os boni
Prefeito Municipal

PRECAO PRESENCIAL N" 076/Z077 DE 03 r7F nuTUBRO OB

Estaco iT3i1S'^:a%rcr;2'nro''cVlo22
corrsiBla. TORNA PÜBLICO o resullaCo Publ.f.^ nl altarações « legislaçãoPRESENCIAL. llDo MENOR PREÇO, refetã^e: l-"="®Çâo na mocsildaae PREGÃO
1- ObjatQ da Licitação

2. <jmpr»ââs Parltcipnnttfft;
2.1 . BACH INDUSTRIA DÉ EMBALAGENS LlOA
1 ? ' HIGIENE E LIMPEZA LTDA2.3 - SUPERMERCADO LINK UTOA- EPP
2 4 • ITAMAR MAURI MULLER • ME
2.5 • VOCIR OTÁVIO FERNANDES E CIA LTDA
. 0 - SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME
2 7 . OISTRiSUlOORATIO IVO LTDA

Situação: Classclicadas

3. Empresas Vencedoras'

nos itens 07, 33. 35. 44. 00. 62. 75. 85 00 92 a «t" t" Moar

íero"; oTíotahíftncio .1 impKifrnDcin do R$ 75 ina.flO r rAm^ mi/c«ritó « novl^i IVi .
centavos) •-••nAi <ni« unntn 9 novnnti» a oito toai» n fiena^^nl»

01.946 4Í9/000lÍ74^srtuad^r?(?Mun7clpio^Ã*planalt^ |o'ia«a. com inscnçio no CNPJ n°do lote 01 e nos .lens Oa Ti "S 2^2? 43 s?' °
101. 102,103, 104 106 114 115 lin ,oí , Íí, , in ( 'J* '2'88. 91, 97. 100,89.618.^10 '~7;^nove n.,i se,santos e d.^"o rfe.s fd« iSn", ^ '""«tãocia de RS
072e0.7'2S/O00l-68 Silvietía no Município ite Han'elt'?'"p« '"i"'''"' "O CNPJ n'lote 01 e nos Itens 10 12 13 14 15 73 7» «n ai ,no í'"" " "o
toializandoa Importãnciado Rsèl.BII 00 isessenta B .

116. 124. 137 do lote 02. tolalaandò o mV^rtãn^ t"'- 10». 113.
sessenta c aein inalo e yinfo cenlavci») 48.667,20 (quarenta o oito mil scíscento» e

4. Oatd d4 Abertura:

da Pmtedura Muniopal de Planelto. Estado do

Planello. Estado do Paranfl, em 03 de ouluoro de 2022.
CARLA 3ABRINA RECH MALINSKI

Pr«goeÍfii

PREGÃO J LIC.TAOAO►"REGAO PRESENCIAL N' 07K>7no? pe 37 np AerEMaRfi nr-- enee

PRESENCIAL. l,(>o MENOR PREÇO. ™ie' ênr« "" '"--""Ç»" "'l modelldade PREGAO
1. Objeto da LIcllavSo

"" 'cnecimento de combustíveis oleo diesei S 10 e oieodi^ei -,500, psra atender e. neees.Hdede. da Prol. de veiculo, deste Monicip^U r'j.naim !
2. Empresas Panicèparttes'.

2.1 -AUTO POSTO WOMBACH LTDASituação Classificada.

3. Empresas Vencedores;

75 9e2lbVoOOV«''s,,u?<fa™ Av"^o^^^ "<> n-em 1" lugai em Iodos os ilens tin ,Sl caH'0 Município oa Planallo.PR. ciassilicadaqualiocenlo. e oi,ema e sete .níe tSre^.o °í^"> ' ' 487 700.00 (um m.lhão
4. Data da Abertura:

Pliinallo. Eneido ilo PaninS. em 27 de sui»nil»i> uo 2022

CARLA SABRINA RECH MALINSKI
Pregoslra

TER-MO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 076/2022

Município dc PLinalio. Estado do Paraná, considerando o parecer
Hn P ^ Equipe dc Apoio, dc coiiforiindatlc com a .ATA dc Sessão Piiblica
HoSt^r-n í- lavrada em .)3 dc out.ibro dc 2022^setSia?T' Processo Licitaiório, na nmdalidade PregãoOB lPXrt' P'®Vo por ílem dc acordo com o abaixo dcscrilo-

Z  "'i'"Cn.nç3o. higiene, limpeza c t.tcnsíliospaia uso dc todas as Secretarias do município de Pianalto-PR.

industria DE EMBALAtíENS LTDALOTE. 02 ITENS; 07. 33. 35. 44. 60. 02. 7.5. X5. 90, ->2. 93. 94, 9.5, III, | 18.

- 1-.ro mil novecentos o

EMPRESA; DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA
LOTE: 01 ITEM: Oi

'TAMAR MAURI MULLER - ME
LOTE: 01 ITEM: 04
LOTE: 02 ITENS: IO. 12. |3. 14. 1.5. 78. 79. 80. 84, KA>. ÍIO. 127. 1.34. 135.
VALOR TOTAL. RS 6l .6n.O0 (sessenta c uni mil seisceiuos e onze lealsl.
EMPRESA: ST AR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

° = -i» '"ri-

eSte"omíií's' """LOTE: 02 ITENS: 08, 11. 16. 18. 2|. 22. 27, .30. 31. 43 48 4y 50 5-> 55 47
""*■ i2('l 125 128 "129' 133 '

dclc^fm^?, «9,618.1o (Oitcma c nove mil scisccmos c dezoito reais c

Lm^E^^oftílws^ 03 ";:^ 06^ MARTINKOSKI LTDA - ME
"■ «'■ '"-■

«:^ií'?vmT°cIntm:osí ®
DATA: 10 dc outubro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCl.AL N" 075/2022

P'®"--""'' do Paraná, cons.clcrando o parecer

óleo dtosci empresa com vi.stas ao fomce.mcnto dc combustíveisvude,.fo! d . 54 • " "cccssidadcs da Frota dcvuitulc» deste Município dc Planalto - PR.

EMPRESA: Al TO POSTO MOMBACH LTDA
LOTE: O! ITENS:01 E 02
LOTE: 02 ITENS: OI E 02

'  <i..7vo.„„„.,

D ATA: 04 de outubro dc 2022.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal


