
MUNiCiPiO DE

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

Planalto-PR, 09 de fevereiro de 2023.

DE: Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social
P4RA: Luiz Carlos Boni-Prefeito Municipal. □coNvrre Sf^EGAO G/P

ucraçAO N.r 0^.9
SOLIOTAÇAO; 01^

Senhor Prefeito, PR0CE8»0(8):ÍL^
OP)b

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ, KIT GESTANTE,
ONDE SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS, PROJETOS E ATIVIDADES COM
GRUPOS DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR,
Conforme segue:

LOTE 01 - KIT GESTANTES
Item Objeto Quant. Unid. Preço

unitário
Preço
total

1 Tip. top de malha 100% algodão
nas cores diversas masculino e
feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

540 UN R$ 19,9C R$ 10.746,00

2 Pijamas baby nos tamanhos P. M
e G masculino e feminino em cores
diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN R$ 22,90 R$ 12.366,00

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão. 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN R$ 4,90 R$2.254,00

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho
80x80cm.

180 UN R$ 15,00 R$ 2.700,00

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN R$ 25,00 R$4.500,00

6 Babitas feitas com tecido de fralda
dupla 100% algodão, cor branca
Dordado com cores diversas
35c65cm.

180 UN R$ 10.00 R$ 1.800.00

7 -raldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN R$ 8,20 R$ 1.640,00

8 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve

200 Unid R$15,42 R$ 3.084,00
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e solidifica o fluxo rapidamente
barreira protetora contré
vazamento e abas ajustáveis
tamanho P. Pacote com 1í

unidades no mínimo.

i

j

1

9 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis
tamanho M. Pacote com 1€
unidades no mínimo.

i  200
\

1

Unid R$ 20,67'  R$4.134.00

10 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis
tamanho G. Pacote com 16
unidades no mínimo.

200 Unid R$21,44 R$4.288,00

11 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG. Pacote com 16
unidades no mínimo.

200 Unid R$ 15,97 R$ 3.194,00

12 Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN R$ 20,00 R$ 10.800,00

13 3ody manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN R$ 22,00 R$ 11.880,00

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
a  uma alça de ombro em
Dolipropileno.
-  1 Bolso frontal fechamento em
dper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200 UN R$ 68.03 R$ 13.606,00

15

(

i

c

Bhampoo baby, todos os tipos de
:abelos, não cause ardência e
rritação testado e aprovado
Jermatologicamente 200ml.

180 UN R$12,00 R$2.160,00
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16 Sabonete neutro em liquido para
todos os tipos de pele, que não
cause ardência nem irritação
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

200 UN R$ 6,80 R$ 1.360,00

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN R$ 65,00 R$ 13.000,00

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + oxido de zinco 60 q

200 UN R$ 12,00 R$2.400,00

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN R$ 35,00 R$ 7.000,00

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
pente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha
aspirador nasal.

200 UN R$ 55,00 R$ 11.000,00

21 Lenços umedecidos sem
fragrâncla que não causa irritação
na pele, pacote com 100 unidades.

250 UN R$ 12,50 R$ 3.125,00

O valor total para a contratação é de R$ 127.037,00 (cento e vinte e sete mil e
trinta e sete reais).

Cordialmente,

íl0M/yi(À(l€ ôOfVL '
Llzandra Cristina Boni

Secretária de Assistência Social
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1.Secretaria Municipal de Assistência Social.

2. OBJETO

2.1. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ, KIT GESTANTE. ONDE

SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS, PROJETOS E ATIVIDADES COM GRUPOS

DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, mediante
processo licitatório, durante a vigência do contrato, conforme necessidade desta

Secretaria, observadas as características e demais condições definidas neste edital

e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Lizandra Cristina Boni

4. JUSTIFICATIVA PAFtA A AQUISIÇÃO

4.1. Os produtos são necessários para cumprimento e continuidade nas

manutenções das atividades que são desenvolvidas no Município aos usuários que
participam dos Programas e Projetos ofertados na Secretaria Municipal de
Assistência Social.

4.2. A aquisição dos materiais de vestuário e utensílios de higiene a serem
utilizados na montagem de kits de enxoval de bebê que compõe o benefício eventual
de Auxílio Natalidade visa atender às famílias de gestantes em situação de
vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos
afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de
gênero ou por deficiências, dentre outras) tendo por finalidade ajudar e orientar no

atendimento destas famílias, das quais necessitam de ajuda.
4.3. Nestes programas a finalidade é de orientação e prevenção, previsto para
Fortalecer a função protetiva das famílias, contribuindo na melhoria da sua qualidade

1
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de vida, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a

superação de situações de fragilidade social vivenciadas, conforme orienta o

documento "Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais", o qual
norteia essas ações, tornando um momento agradável e de integração aos

participantes para troca de idéias, conhecimentos, aprendizagens, socialização de

informações e fortalecimento de vínculos afetivos.

4.4. Destaca-se que muitos itens não foram encontrados no banco de preços, e
outros embora houvesse descrição semelhante, os valores estavam diferentes

devido unidade de medida, peso, metros ou unidades, dificultando assim a

comparação de preços.

4.5. O valor máximo para o item foi definido através do menor preço entre

os orçamentos obtidos de empresas municipais, bem como pesquisa na internet,

demonstrando que os valores estão dentro do valor de mercado.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

LOTE 01 - K T GESTANTES

item Objeto Quant. Unid. Preço
unitário

Preço
total

1 Tip. top de malha 100% algodão,
nas cores diversas masculino e
feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

540 UN R$ 19,90 R$ 10.746,00

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M
e G masculino e feminino em cores
diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN R$ 22,90 R$ 12.366,00

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão, 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN R$4,90 R$ 2.254,00

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho
80x80cm.

180 UN R$15,00 R$ 2.700,00

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN R$ 25,00 R$4.500.00

6 Babitas feitas com tecido de fralda
dupla 100% algodão, cor branca
)ordado com cores diversas
35c65cm.

180 UN R$ 10,00 R$ 1.800,00
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7 Fraldas de pano confeccionada err
tecido duplo 100% algodão 30/cnn2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN R$ 8,2C R$ 1.640,00

8 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis
tamanho P. Pacote com 16

unidades no mínimo.

200 Unid R$15,42 R$ 3.084,00

9 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho M. Pacote com 16

unidades no mínimo.

200 Unid R$ 20,67 R$4.134,00

10 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho G. Pacote com 16
unidades no mínimo.

200 Unid R$21,44 R$ 4.288,00

11 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG. Pacote com 16
unidades no mínimo.

200 Unid R$ 15.97 R$ 3.194,00

12 3ody manga curta feito com malha
100% algodão com eíastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN R$ 20,00 R$ 10.800,00

13 3ody manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN R$ 22,00 R$ 11.880,00

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
5  uma alça de ombro em
Dolipropileno.

200 UN R$ 68,03 R$ 13.606,00
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-  1 Bolso frontal fechamento em
zíper06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

15 Shampoo baby, todos os tipos de
cabelos, não cause ardência e
irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180 UN R$12,0C R$ 2.160,00

16 Sabonete neutro em liquido para
todos os tipos de pele, que não
cause ardência nem irritação,
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

200 UN R$ 6,80 R$ 1.360,00

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN R$ 65,00 R$ 13.000,00

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + oxido de zinco 60 q

200 UN R$ 12,00 R$ 2.400.00

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN R$ 35,00 R$ 7.000,00

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
jente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha
aspirador nasal.

200 UN R$ 55,00 R$ 11.000,00

21 -enços umedecidos sem

Fragrância que não causa irritação
na pele, pacote com 100 unidades.

250 UN R$ 12,50 R$ 3.125.00

valor TOTAL: R$ 127.037,00 (cento e vinte e sete mil e trinta e sete reais).

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1. Todas as entregas serão feitas a partir da solicitação a Secretaria.
6.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias. no
almoxarífado da Secretaria de Assistência Social, situado a Rua Soledade, r\° 720,
cidade de Planalto/PR. acompanhados da Nota Fiscal com uma cópia reprográfica
da Autorização de Fornecimento no horário de 8h às 11 h e 13:30h às 17h.

6.3.No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os
produtos se estes não atenderem as especificações do Edital, devendo o fornecedor

substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
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6.4.0 fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

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

exponham o produto a contaminação e/ou deterioração;

b) O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros

referentes ao produto em questão;

c) Houver na entrega, produtos deteriorados ou impróprios para o consumo;

d) O produto não apresentar condições adequadas quanto ao odor, cor e aspecto

dentro do prazo.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

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

objetos.

7.2. Serão considerados para efeito de pagamento os materiais efetivamente

entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

8.DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR:

8.1. Entregar os kits embaladas (prontas para entrega) em sacos plásticos
transparentes e resistentes .

8.2.Demais atos pertinentes a entrega do objeto serão exigidas no edital e
juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá
passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.

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

8.4.AS solicitações provenientes da Secretaria participante do contrato, após o
recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no
Controle Interno ou no Departamento de Compras do Município ou na própria
Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

9. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO

9.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pela Secretaria de Administração desta municipalidade.

9.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços
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executados e/ou entrega do objeto, a fim de possibilitarem a aplicação das

penalidades previstas.

9.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a

execução do contrato e dos respectivos serviços e/ou entrega, bem como dirimir

qualquer dúvida e pendência que surgirem no curso de sua execução, determinando

o que for necessário para a regularização das faltas, ou problemas observados,

conforme prevê o art. 67 da lei n®8666/93 e suas alterações.

9.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços e/ou entrega do objeto

será acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Marcelo

Felipe Schmitt, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67

da lei n°8666/93.

9.5. A gestão do Contrato será realizada pela servidora Carla Fatima Mombach

Sturm, designada conforme Portaria n°106/2022.

Planalto - PR, 09 de fevereiro de 2023.

Lizàrríjra Cristina Boni
Secretária Municipal de Assistência Social

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto

6
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OBJETO Fonte 01 Fonte 02 Fonte 03 FONTE 04 FONTE 05 FONTE 06 FONTE 07 FONTE 08 Valor flnalTip, top de malha 100% algodão, nas cores diversas
masculino e feminino nos tamanhos P, M e G.(180 de
cada tamanhoV R$ 19,90 R$ 19,90 R$ 55,00 R$ 22,00 R$ 32,05 R$ 19,90

540

RS 10.746 00Pijamas baby nos tamanhos P. M e G masculino e
feminino em cores diversas. f180 de cada tamanho). R$ 22,90 R$ 24.99 R$ 38,00 R$ 30,00 R$ 24,80 R$ 22,90 540

R$ 12 366 00Meias soquete branca (0-12 meses) 65% algodão. 30%
poiiamida e 5% de outras fibras. R$ 4,90 R$ 4,90 R$ 8,00 R$ 12,00 R$ 7,47 R$ 6,64 R$ 4,90

460
RS 2.254,00Cueiros baby tecido flaneía 100% algodão em cores

diversas masculino e feminino tamanho 80x80cm. R$ 22,90 R$ 25,00 R$ 48,00 R$ 15,00 R$ 22,45 R$ 25,33 R$ 15,00 180
RS 2 700 00Manta leve de sofl ou plush 100% algodão, cores

diversas masculino e feminino 88x76cm. R$ 49,90 R$ 59,41 R$ 29,00 R$ 25,00 R$ 44,75 R$ 21,49 R$ 25,00 180
R$ 4.500 00

Babitas feitas com tecido de fralda dupla 100% algodão,
cor branca bordado com cores diversas 35c65cm.

R$ 13,90 R$ 22,90 R$ 15,00 R$ 10,00 R$ R$ 10,16 R$ 10,00
180

R$ 1.800 00

Fraldas de pano confeccionada em tecido duplo 100%
algodão 30/cm2 cor branca tamanhos 65x65cm.

R$ 5,90 R$ 7,90 R$ 9,00 R$ 10,00 R$ R$ 8,20
200

RS 1.640 00
Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente
que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira
protetora contra vazamento e abas ajustáveis, tamanho
P. Pacote com 16 unidades no mínimo.

R$ 18,50 R$ 11,69 R$ 14,32 R$ 17,16 R$ 15,42

200

RS 3.083 50
Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente
que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira
protetora contra vazamento e abas ajustáveis, tamanho
M. Pacote com 16 unidades no mínimo.

R$ 18,50 R$ 11,69 R$ 34,58 R$ 17,89 R$ 20,67

200

RS 4.133,00
Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente
que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira
protetora contra vazamento e abas ajustáveis, tamanho
G. Pacote com 16 unidades no mínimo.

R$ 18,50 R$ 12,30 R$ 17,80 R$ 37,17 R$ 21.44

200

RS 4.288,50
Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente
que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, bameira
protetora contra vazamento e abas ajustáveis, tamanho
GG. Pacote com 16 unidades no mínimo.

R$ 15,97 R$ 18,90 R$ 29,85 R$ 15,97

200

RS 3.194,00Body manga curta feito com malha 100% algodão com
elastano nas cores diversas masculino e feminino
tamanhos P, M e G. (180 de cada tamanho). R$ 22,90 R$ 24,90 R$ 27,00 R$ 20,00 R$ 33,47 R$ 20,00

540

RS 10.800,00Body manga longa feito com malha 100% algodão com
elastano nas cores diversas masculino e feminino
tamanhos P, M e G. (180 de cada tamanho). R$ 22.90 R$ 24,15 R$ 30,00 R$ 22,00 R$ 27,69 R$ 22,00

540

RS 11.880,00
BOLSA maternidade, abertura superior com zíper 10%
poliéster; abertura 37cm. Duas alças de mão e uma alça
de ombro em polipropileno. 1 Bolso frontal fechamento
em zíper 06,100%. Dois bolsos laterais em tela

R$ 59,90 R$ 81,90 R$ 48,00 R$ 82,30 R$ 68,03

200

RS 13.605,00 1
o

o
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Shampoo baby, todos os tipos de cabelos, não cause
ardéncia e irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml. R$ 15,50 R$ 16,99 R$ 19,00 R$ 12,00 R$ 19,00 R$ 15,14 R$ 8,30 R$ 12,00

180

R$ 2.160,00
Sabonete neutro em liquido para todos os tipos de pele,
que não cause ardéncia nem irritação, testado e
aprovado dermatoloqicamente 200 ml R$ 6,80 R$ 7,95 R$ 12,00 R$ 10,00 R$ 15,00 R$ 28,84 R$ 12,41 R$ 6,80

200

R$ 1.360,00
Mosquiteíro de Varal de tule para berço R$ 65,00 R$ 140,00 R$ 214,54 R$ 65,00 200 R$ 13.000,00
Creme preventivo de assaduras nistatina + óxido de
zinco 60 q R$ 25,00 R$ 30,99 R$ 12,00 R$ 23,43 R$ 20,91 R$ 12,00

200
R$ 2.400,00

Toalha de banho com capuz, tamanho 65x80 cm,
composição 100% algodão, gramatura 360 mg/m2 com
ótima absorção e conforto. R$ 35,00 R$ 43,90 R$ 36,00 R$ 39,98 R$ 35,00

200

R$ 7.000,00
Kit baby recém-nascido com 08 peças termômetro, conta
gotas, pente, escova de cabelo, escova dentai gengivas
de silicone, cortador de unha, lixa de unha aspirador
nasal. R$ 108,90 R$ 55,00 R$ 65,00 R$ 107,00 R$ R$ 55,00

200

R$ 11.000,00
Lenços umededdos sem fragrância que não causa
irritação na pele. pacote com 100 unidades. R$ 15,90 R$ 18,99 R$ 16,00 R$ 12,50 R$ 17,14 R$ 9,44 R$ 12,50 250

R$ 3.125,00

R$ 127.035,00
FONTE 01

FONTE 02

FONTE 03

FONTE 04

FONTE 05

FONTE 06

FONTE 07

Fonte 08

Pesquisa na íntemet

Orçamento Mais Barato Confecções

Orçamento Rosângela Paula Jochem

Orçamento Farmácia Lucietto Lida

Orçamento Farmárcia Medidnal

BANCO DE PREÇO

Menor Preço Nota Paraná

Responsável pela cotação

Planalto - PR, 09/02/2023.

Obs: para os itens que possuem orçamento, foram utilizados o menor preço como base para a licitação. Os itens que tem muita
variação entre si, observada por cada marca possuir uma caracteristica diferente da outra, foi utilizado a média dos valores para
definir o valor máximo. A pesquisa no banco de preços ou nota paraná não alcançou todos os itens, em virtude das unidades ou

características não serem na totalidade compatíveis com o objeto pretendido,

AA'd-)\Tl-'^PiL>rjA
Llzandra Cristina Boni
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DECRETO 4911 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019.

Regulamenta a concessão de benefícios eventuais no

âmbito da Política de Assistência Social no Município
de Planalto - PR, estabelecido pela Lei do SUAS n®

2297 de 30 de novembro de 2017.

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais dos Benefícios Eventuais

Seção I

Da Definição

Art. 1® Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias, prestadas

aos cidadãos e as famílias era virtude de nascimento, de morte, de situações de vulnerabilidade

temporária, desastre e/ou de calamidade pública.

Parágrafo único. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do Sistema Único de

Assistência Social — SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais

humanos.

Seção 11

Dos Princípios dos Benefícios Eventuais

Art 2® Os benefícios eventuais devem atender, no âmbito do Sistema Único de

Assistência Social • SUAS, aos seguintes princípios:

I - integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das

necessidades básicas humanas;

II — constituição de provisão certa para enfrentar com agilidade e presteza eventos

incertos;

~ proibição de subordinação a contribuições prévias e de vinculação a
contrapartidas;

rv — adoção de critérios de elegibilidade em consonância com a Política Nacional

de Assistência Social - PNAS; , ' _

vs. 0012



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJir 76.460.S26/0001-16

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

8S7SOOOO • PLANALTO PARANÁ

V - garantia de qualidade e prontidão de respostas aos usuários, bem como de

espaços para manifestação e defesa de seus direitos;

VI - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e a fruição dos

benefícios eventuais;

VII - afirmação dos benefícios eventuais como direito relativo à cidadania;

Vm - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e

IX - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias de pobreza, que

estigmatizam os benefícios, os benefíciáríos e a Política de Assistência Social.

Seção III

Da Forma de Concessão dos Benefícios Eventuais

Art 3® Os benefícios eventuais poderão ser concedidos na forma de:

I - bens de consumo.

Parágrafo único. A concessão dos benefícios eventuais poderá ser cumulada,

conforme o caso, dentre as formas previstas no caput deste artigo.

Art. 4® As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios

diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas

setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

Parágrafo único. Não se constituem, dentre outros, como benefícios eventuais:

I - concessão de medicamentos;

II — concessão de órteses, próteses, colchão de água, cadeira de rodas, fraldas;

ni - tratamento de saúde fora de domicílio; e,

IV — fornecimento de materiais escolares.

Seção IV

Dos Beneficiários em Geral

Art. 5° O benefício eventual destina-se aos cidadãos e as famílias com

impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja
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ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a

sobrevivência de seus membros.

§ 1° Na comprovação das necessidades para a concessão do beneficio eventual são

vedadas quaisquer situações de constrangimento ou vexatórias.

§ T Considera-se Família para efeito da avaliação da renda per capita o núcleo

básico, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade circunscritos a obrigações

recíprocas e mútuas organizadas em tomo de relações de geração, gênero e homoafetiva que vivem

sob o mesmo teto (LOAS/ NOB-SUAS).

9^ § 3^ A concessão de quaisquer formas de Benefícios Eventuais deverá,
ímpreterivelmente, passar por avaliação técnica realizada por Assistente Social, levando-se em conta

a avaliação socioassistencial de cada caso.

CAPÍTULO n

Das Modalidades de Benefícios Eventuais

Seção 1

Da Classificação

Art. 6° No âmbito do Município de Planalto, os benefícios eventuais classifícam-se

nas seguintes modalidades:

^  I - auxílio natalidade;

^  n - auxílio por morte;

ni - auxílio em situações de vulnerabilidade temporária;

IV — auxílio em situações de desastre e calamidade pública.

Seção II

Da Documentação

Art 7® A ausência de documentação pessoal, não será motivo de impedimento para

a concessão do benefício, devendo ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no que

compete a este, adotar as medidas necessárias ao acesso do indivíduo e suas famílias à documentação

civil e demais registros para a ampla cidadania do mesmo.

Seção III
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Do Auxílio Natalidade

Subseção I

Da Definição

Art. 8° O benefício eventual, na modalidade de auxílio natalidade, constitui-se em

uma prestação temporária, não contributiva da assistência social em bens de consumo, para reduzir

vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.

Art 9** O alcance do auxílio natalidade é destinado à família e atenderá as

necessidades do nascituro.

Subseção n

Das Formas de Concessão

Art. 10** O auxilio natalidade será concedido na forma de bens de consumo.

Subseção III

Dos Critérios

Art. 11° O auxílio na forma de bens de consumo consiste no enxoval do recém-

nascido, incluindo itens de vestuário e utensílios de higiene, observada a qualidade que garanta a

dignidade e o respeito à família benefíciária.
O

§ 1° O enxoval de que trata o caput será concedido em número igual ao da

ocorrência de nascimento.

§ 2° No caso de concessão deste auxílio sob a forma de bens de consumo, este será

assegurado a gestante que comprove residir no Município de Planalto e possuir renda familiar per

capita igual ou inferior a 1/2 do salário mínimo nacional.

§ 3° Será concedido às pessoas em situação de rua e aos usuários da assistência

social que, em passagem por Planalto, vierem a nascer neste município, e aos que estiverem em

umdades ou entidades de acolhimento sem referência familiar.

Subseção IV

Dos Documentos
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Art. W As beneficiárias do auxilio natalidade serão cadastradas nos Centros de

Referência de Assistência Social - ORAS, onde apresentarão documentos de identificação e

comprovação dos critérios para a percepção do auxílio de que trata esta seção, a saber:

I - carteira de identidade ou documentação equivalente e CPF do requerente;

II - comprovante de residência no Município de Planalto, por meio de conta de

água, luz, telefone, IPTU ou outra forma prevista em lei, se houver;

ni - comprovante de renda pessoal, se houver;

IV - certidão de nascimento do recém-nascido se houver, ou documento expedido

pela Secretaria Municipal de Saúde do registro de nascimento.

Seção IV

Do Auxilio Funeral

Subseção I

Da Definição

Art 13° O benefício eventual, na modalidade de auxilio funeral, constitui-se em

uma prestação ocasional, não contributiva da assistência social, na forma de bens de consumo, para

reduzir vulnerabilidade provocada por morte de membro da família.

Subseção II

^  Das Formas de Concessão

Art, 14° O auxílio será concedido na forma dos seguintes bens:

I - 01 (uma) uma funerária;

n - 01 (um) edredom;

III - 01 (um) véu;

IV - 04 (quatro) velas;

V - Paramentação conforme credo religioso;

VI - 01 (um) kit café;

VII - 01 (um) livro de presença;

VIII - Sepultamento;

IX - Guia de sepultamento e placa de identificação;

X - Vestimenta;

XI- Translado.
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Subseção III

Dos Critérios

Art 15** O auxilio funeral será assegurado às famílias/indivíduos que:

I - comprovem residir no Município de Planalto;

n - sem renda ou possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a V2 salário

mínimo nacional vigente;

III - sem vínculo familiar (pessoa sozinha).

Parágrafo único. O auxílio funeral será concedido às pessoas em situação de rua, bem como aos

usuários da assistência social que, em passagem por Planalto, vierem a óbito neste município e aos

que estiverem em unidades ou entidades de acolhimento sem referência familiar.

rs

Art 16® O auxílio será concedido ao requerente em caráter suplementar e

provisório, em número igual ao da ocorrência de óbito e nas condições licitadas pelo Município.

Art 17® O auxílio flmeral deve ser ofertado preferencialmente pelos Centros de

Referência de Assistência Social - CRAS e nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência

Social, conforme seu funcionamento, em dias úteis, fins de semana e feriados (contatar a

coordenadora/gestora) para o atendimento ininterrupto.

§ 1® O transporte funerário (translado) poderá ser concedido dentro dos limites do

Mumcípio de Planalto ou entre este e outros municípios;

§ 2® O transporte funerário (translado) concedido dentro dos limites do Município

de Planalto é o transporte do falecido de hospitais ou unidades de saúde locais para a funerária

(quando necessário), da funerária para a casa Mortuáría e desta para o local de sepultamento;

§ 3® O transporte funerário (translado) entre o Município de Planalto e outros

municípios somente será concedido a usuários que tenham sido encaminhados pela Secretaria de

Saúde do Mumcípio de Planalto a outros municípios, para atendimentos médicos/hospitalares em

unidades de saúde referenciadas pelo SUS;

§ 4® O auxílio ao transporte hinerárío (translado) não poderá ultrapassar o valor

equivalente a 103 (cento e três) UFMs (Unidades Fiscais Municipais).

Subseção IV

0017



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJir 76.460,526/0001-16

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

85750000 - PLANALTO PARANÁ

Dos Documentos

Art 18** As famílias beneficiárias deverão e^resentar os seguintes documentos:

I - carteira de identidade ou documentação equivalente e o CPF do requerente;

n - comprovante de renda, se houver;

in - comprovante de residência no Município de Planalto, tais como: conta de

água, luz, telefone, IPTU ou outra forma prevista em lei;

IV - certidão de óbito e guia de sepultamento;

V - documentos de identificação do de cujus, se houver.

Seção IV

Do Auxilio em Situação de Vulnerabilidade Temporária

Subseção I

Definição

Art 19® O Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária caracteriza-se

como uma provisão suplementar provisória de assistência social, prestada em bens de consumo, para

suprir a família em situações de vulnerabilidade temporária, que envolvem acontecimentos do

cotidiano dos cidadãos e podem se apresentar de diferentes formas produzindo diversos

padecimentos.

Art. 20. A vulnerabilidade temporária caiacteriza-se pelo advento de riscos, perdas

e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I — riscos: ameaça de sérios padecimentos;

n — perdas: privação de bens e de segurança material;

III - danos: agravos sociais e ofensa;

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

a) ausência de acesso a condições e meios para suprir a necessidade cotidiana do

solicitante e de sua família, principalmente de alimentação;

b) falta de documentação;

c) situação de abandono ou impossibilidade de garantir abrigo a seus filhos;

d) perda circunstancial decorrente de ruptura e vínculos familiares e

comunitários;
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e) presença de violência física ou psicológica na família ou por situações de

ameaça a vida;

f) situações de famílias em dificuldades socioeconômicas durante os processos

de remoções ocasionados por:

I - decisões govemamentais de reassentamento habitacional;

II- decisões de desocupação de área de risco.

g) outras situações sociais que comprometam a sobrevivência e a convivência

familiar e comunitária.

Hjll^ Subseção U
Dos Beneficiários

Art 21. O público alvo do auxílio de que trata esta subseção são as fanulias e

indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, residentes ou em passagem pelo Município

de Planalto.

Subseção III

Da Finalidade

Art 22. O auxílio visa a suprir situações de riscos, perdas e danos imediatos que

^ impeçam o desenvolvimento e a promoção sociofamiliares, possibilitando o fortalecimento dos
^ vinculos familiares e garantir a inserção comunitária.

Subseção rV

Forma de Concessão

Art. 23. O auxílio poderá ser concedido em caráter provisório através dos seguintes

bens de consumo:

I • cesta de alimentos

n - carga de gás doméstico P-13;

III - passagem;

IV - projeto padrão de habitação e/ou reforma;

V - auxilio aluguel;

Subseção V
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Dos Critérios

Art 24. Na seleção de famílias e dos indivíduos, para fins de concessão deste

auxílio, devem ser observados:

I - indicativos de violência contra criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso,

como trabalho infantil, conflito com a lei, abuso e exploração sexual, negligência, isolamento, maus

tratos; ou por questões de gênero e discriminação racial e sexual;

n - moradia que apresenta condições de risco;

ni - pessoas idosas e/ou pessoas com deficiência em situação de isolamento;

rv - situação de extrema pobreza;

V - famílias com indicativos de rupturas familiares;

VI- que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a !4 do salário mínimo

nacional.

§ 1° O usuário receberá o auxílio mediante relatórios consubstanciados de

acompanhamento elaborado pela equipe técnica, enquanto perdurar a situação de vulnerabilidade,

pelo período máximo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período diante de

reavaliação técnica.

§ 2® Os imóveis concedidos a título de auxílio aluguel devem possuir condições de

habitabilidade e estar localizado no Município de Planalto, sendo que o valor deste não ultrapassará o

valor de '/2 sálario mínimo nacional vigente.

§ 3® As passagens concedidas a título de auxílio em situação de vulnerabilidade

temporária serão passagens de ônibus.

Seção V

Do Auxilio em Situação de Desastre e/ou Calamidade Pública

Subseção I

Definição

Art 25. O auxílio em situação de desastre e/ou calamidade pública é uma provisão

suplementar e provisória de assistência social, prestada para suprir a família e o indivíduo na

eventualidade dessas condições, de modo a assegurar-lhe a sobrevivência e a reconstrução de sua

autonomia.
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Parágrafo único. A situação de calamidade pública é o reconhecimento pelo poder público de

eventos anormais, advindos de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão

térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive

a segurança ou a vida de seus integrantes, e outras situações de calamidade.

Subseção II

Dos Beneficiários

Art. 26. O público alvo deste auxilio são as famílias e indivíduos vítimas de

situações de desastre e/ou de calamidade pública, os quais se encontrem impossibilitados de arcar por

conta própria com o restabelecimento para a sobrevivência digna da família e de seus membros.

Subseção III

Forma de Concessão

Art. 27. O auxílio será concedido na forma de bens de consumo, elencados no Art.

23 desta lei, em caráter provisório, levando-se em conta a avaliação socioassistencial de cada caso.

CAPITULO m

Seção I

Dos Procedimentos para a Concessão

^  Art. 28. A Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS realizarão todos os
procedimentos necessários a concessão e operacionalização dos benefícios eventuais dispostos nesta

Lei.

Seção II

Da Equipe Profissional

Art. 29. A avaliação socioeconômica será realizada por Assistente Social e o

acompanhamento das famílias e dos indivíduos beneficiários será realizado por técnicos integrantes

do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS, Defesa Civil e

Secretaria de Meio Ambiente.

CAPÍTULO IV
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Das Disposições Gerais

Art. 30. Compete ao Municipio de Planalto, por intermédio da Secretaria Municipal

de Assistência Social, destinar recursos para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais,

devendo constar de seus instrumentos de planejamentos.

Art 31. A prestação de contas será operacionalizada pela Secretaria Municipal de

Assistência Social, conforme legislação local pertinente.

Parágrafo único. Deverá ser encaminhada, mensalmente, ao Conselho Municipal de Assistência

Social, prestação de contas relativas aos benefícios eventuais concedidos, para acompanhamento.

Art 32. O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios

eventuais estabelecidos nesta Lei será fixado em valor igual ou inferior a salário mínimo nacional,

ou na ausência de renda, conforme o caso.

Art 33. Responderá civil e penalmente quem utilizar os benefícios eventuais para

fins diversos ao qual é destinado, como também o agente público, que de alguma forma contribuir

para a malversação dos recursos públicos objeto dos benefícios de que trata essa Lei.

Art 34. Por serem considerados direitos socioassistenciais, é vedada a vinculação

dos benefícios eventuais a quaisquer Programas de Governo, em consonância as diretrizes da Política

Pública de Assistência Social, disciplinada na forma do Sistema Único de Assistência Social -

*1 SUAS.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 36. Revogam-se as disposições em contrário.

Planalto, 06 de Fevereiro de 2019.

INÁCIO JoSI WERLE

Prefeito Municipal
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Condicionantes históricos da

construção da tipificação

• Trajetória histórica da política de assistência social
no Brasil;

• Cultura política baseada no modelo tradicional
conservador;

• Vigência concomitante de legislação que regula
modelos de intervenção na área (fi antrópico/
assistencialista e de política pública);

• Ausência de delimitação das especificidades e
atribuições da política de assistência social;

• Baixa densidade política e legal da área.



Processo de construção da tipificação

Contratação de consultoria do Instituto Florestan Fernandes,
via projeto UNESCO/MDS;

Levantamento de nomenclaturas utilizadas por municípios,
estados e outros países;

Identificação das denominações, público-alvo, objetivos e
serviços existentes na área;

Construção de matriz analítica e conceitos que embasam a
classificação, tipificação e descrição dos serviços;

Elaboração de matriz descritiva de serviços específicos por
eixo de proteção social;

Realização de seminários internos;

Socialização e debates com gestores.



Princípios norteadores

• Reconhecimento da assistência social enquanto política pública:
universalidade, publicidade, legalidade, continuidade, sistematicidade,
planejamento e financiamento público;

• Concepção e lógica de funcionamento do SUAS: hierarquia de
proteção social, complexidade dos serviços, porte dos municípios e
habilitação;

• Adoção dos eixos estruturantes: matricialidade sociofamiliar e
territorialidade;

• Oferta de serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais;

• Vínculo SUAS: rede prestadora de serviços socioassistenciais
formada por entidades governamentais e não governamentais;

•  Instituição dos equipamentos públicos: ORAS e CREAS.



Objetivos

Reduzir e prevenir as vulnerabilidades e riscos
pessoais e sociais;

Diagnosticar e superar as causas: conjunto de
desigualdades estruturais, sócio-econômicas e
políticas, e da ausência de proteções sociais pela
redução e ou desqualificação dos serviços públicos;

Garantir as seguranças: acolhida, convivência,
desenvolvimento da autonomia, rendimentos e de
sobrevivência em riscos circunstanciais.



Conceito de serviço socioassistencial

ação continuada;

prestada numa unidade física;

tendo a localização, a abrangência territorial e o público
definidos;

capaz de agregar um conjunto de recursos e atenções que
produzem provisões e aquisições;

as quais guardam entre si uma relação de complementaridade
face às finalidades das funções de proteção social básica e
especial, de defesa de direitos e vigilância socioassistencial;

organizados a partir de normas técnicas, padrões,
metodologias e protocolos referenciados pelo SUAS.



Parâmetros organizativos dos serviços
socioassistenciais

Referência unitária, em todo o território nacional de:

• nomenclatura;

• conteúdo;

• padrão de qualidade;

•  indicadores de resultados e impactos;

• estratégias de atendimento;

• medidas de prevenção quanto à presença ou ao
agravamento e superação de vitimizações, riscos e
vulnerabilidades sociais.

ww-*5i»*í»í
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Nomenclatura dos serviços
socioassistenciaís

conjunto de termos técnicos específicos;

apresentados segundo uma classificação
metodológica;

apoiada em referenciais teóricos pertinentes;

que contém denominações estáveis e auto-
explicativas dos serviços, programas, e projetos;

permitindo a apreensão de sua natureza, funções e
finalidades.



Equipamentos

unidades físicas;

que podem alojar um ou mais serviços;

com capacidade de atenção definida em quantidade
e qualidade;

cujas instalações devem ser adequadas às
atividades desenvolvidas e às condições das
pessoas a serem atendidas;

conforme padrões estabelecidos para o atendimento
ao público.
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Exigências da prestação de serviços
socioassistenciais

elaboração conceituai que direcione as práticas técnicas e políticas na
perspectiva da adoção de valores e princípios do campo democrático-
popular;
articulação e interface com outras políticas setoriais e de defesa de
direitos;

estabelecimento de fluxos de referência na identificação das
responsabilidades na prestação dos serviços que respondem à
demanda;

e de contra-referência, relacionando os encaminhamentos
necessários e estabelecendo as informações de retorno que
permitirão o acompanhamento e o monitoramento do atendimento
ofertado e dos resultados alcançados;
definição de atividades e de procedimentos compatíveis;
aplicação de instrumentos, técnicas e modos operativos próprios a
cada saber profissional, sob a ótica da interdisciplinariedade.



Atuação profissional

envolve a compreensão da necessidade de um conjunto de
conhecimentos teóricos;

vinculados especialmente ao pensamento social;
que se objetivam na realidade particularizada por operações teóricas
e práticas;

e possibilitam atribuir novos significados explicativos, explorar as
contradições da realidade, reconnecer as relações de força e poder
em presença, capturar possibilidades e acionar processos de
mudança e transformação;
viabilizando a compreensão e a explicação dos processos sociais;
com crítica e capacidade de interferência na sua dinâmica;
direcionadas por valores e princípios vinculados a um projeto de
sociedade igualitária e democrática;
tendo como parâmetro principal os direitos entendidos como
conquistas civilizatórias.
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Estratégias e procedimentos técnicos
adotados

requisitam processos de politização geral e
modalidades interventivas consistentes para as
diferentes abordagens;

com impacto político e pedagógico nos projetos de
vida;

que ativem núcleos e potencialidades na realidade

cotidiana;

para favorecer patamares superiores de saberes e
práticas com protagonismo popular.



Trabalho socioeducativo profissional

privilegia a fala do usuário, a vivência
coletiva e a troca de experiências;

com o objetivo de propiciar a construção de
uma consciência crítica;

possibilitando ao indivíduo ou grupo a
reflexão, a socialização no cotidiano e a
intervenção política nas relações locais e em
outras instâncias.
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Serviços de vigilância
socioassistencial

são organizados para conhecer a presença das formas de
vulnerabilidades e riscos da população e do território;
utilizando-se de tecnologias informacionais para produzir e
sistematizar dados, estatísticas, indicadores e índices;

e conhecer o cotidiano das famílias, as suas condições
concretas e o lugar onde vivem;

responsáveis pelo monitoramento dos padrões dos serviços
socioassistenciais de proteção social e de defesa
socioinstitucional;

de forma a garantir prestações de qualidade em rede
hierarquizada de proteção social.



Rede socíoassistencial

estruturada a partir de iniciativas do poder público e
da sociedade civil;

com primazia do Estado;

para o cumprimento das funções de proteção social,
básica e especial, de média e alta complexidade;

com o objetivo de viabilizar a cobertura de riscos,

vulnerabilidades, danos, vitimizações, agressões ao
ciclo de vida, à dignidade humana e à fragilidade
das famílias e dos indivíduos;



Rede Socioassistencial

por meio da oferta, de maneira integrada, de
serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais;
hierarquizada pela complexidade dos serviços e pela
abrangência territorial em face da demanda;
porta de entrada unificada dos serviços para a rede
de proteção social básica, através de unidades de
referência;

e para a rede de proteção social especial,
prioritariamente por centrais de acolhimento e
controle de vagas.



Territoríalização da rede

oferta capilar de serviços baseada na lógica
da proximidade do cotidiano de vida do
cidadão;

localização dos serviços para desenvolver
seu caráter educativo e preventivo nos
territórios com maior incidência de população
em vulnerabilidades e riscos sociais.



Entidades é organizações de
Assistência Sociai - Resoiução n°
191/05 do CNAS

de Atendimento:

realizam de forma continuada, permanente e planejada, serviços, programas,
projetos e benefícios de proteção social básica e/ ou especial e de defesa de
direitos socioassistenciais, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidades e risco social e pessoal, conforme preconizado na LOAS, na
PNAS, portarias, normas operacionais, resoluções;

de Assessoramento e de Defesa e Garantia de Direitos:

realizam, de forma continuada, permanente e planejada, serviços, programas e
projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos, e
para a construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento
das desigualdades sociais, fortalecimento dos movimentos sociais e das
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao
publico da política de assistência social, conforme a LOAS, a PNAS e suas
normas operacionais.



Exemplo dé entidades de
assessoramento e de defesa de

direitos

Assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais,
organizações, grupos populares e de usuários, no fortalecimento de seu protagonismo e
na capacitação para a intervenção nas esferas políticas, em particular na Política de
Assistência Social;
Promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade;
Formação política-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de
conselheiros/as e lideranças populares;
Reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e
padrões de atuação reconhecidos nacional e internacionalmente;
Sistematização e difusão de projetos inovadores de inclusão cidadã que possam
apresentar soluções alternativas a serem incorporadas nas políticas públicas;
Estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de renda;
Produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da
sociedade e dos/as cidadãos/ãs sobre os seus direitos de cidadania, bem como dos
gestores públicos, subsidiando-os na formulação e avaliação de impactos da Política de
Assistência Social;

Monitoramento e avaliação da Política de Assistência Social e do orçamento e execução
orçamentária.



Matriz Padronizada dos Serviços
Socioassistenciais

Nome do serviço: termo utilizado para evidenciar a
principal função e os usuários;

Usuários: destinatários das atenções;

Objetivos: propósitos do serviço e resultados esperados;

Provisões: dimensões do trabalho institucional (ambiente
físico, recursos materiais, recursos humanos e trabalho social

essencial ao serviço);

Aquisições: seguranças sociais afiançadas, conforme as
necessidades e as situações de vulnerabilidade e risco;



Condições e formas de acesso: procedência dos
usuários 6 formas de encaminhamento;

Unidade: equipamento utilizado;

Período de funcionamento: dias e horários para
atendimento dos usuários e público;

Abrangência: referência territorializada da procedência
dos usuários e do alcance do serviço;

Articulação em rede: atenção hierarquizada em
serviços de vigilância social, defesa de direitos e proteção
social básica e especial, de média e alta complexidade, dos
serviços de outras políticas setoriais e de organizações
privadas.



Matriz Padronizada dos Serviços
Socioassistenciais

Impacto social esperado: resultados e impactos
esperados de cada serviço e do conjunto de serviços da rede
socioassistencial e das demais políticas setoriais;

Regulamentações: leis, decretos, normas técnicas e
planos que disciplinam os serviços, os benefícios e as
atenções.



Serviços Socioassistenciaís da PSB

serviço de proteção e atendimento integral à
família;

serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos;

serviço de proteção social básica no
domicílio para pessoas com deficiência e
idosas.



Serviços Socioassistenciais da
Média Compiexidade

serviço de proteção e atendimento especializado a
famílias e indivíduos;

serviço especializado em abordagem social;
serviço de proteção social a adolescentes em
cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida - LA e de Prestação de
Serviços à Comunidade - PSG;
serviço de proteção social especial para pessoas
com deficiência, idosos (as) e suas famílias;
serviço especializado para pessoas em situação de
rua



Serviços Socioassistenciais PSE
Alta Complexidade

serviço de acolhimento institucional nas seguintes
modalidades:
-  abrigo institucional:
-  casa-lar;

-  casa de passagem;
-  residência inciusiva;

serviço de acolhimento em república;
serviço de acolhimento em família acolhedora;
serviço de proteção em situações de calamidades
públicas e de emergências.



m

PSB - Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família - PAIF

Fortalecimento da função protetiva da família;
Prevenção da ruptura dos vínculos familiares e
comunitários;

Promoção de aquisições e seguranças sociais e
materiais às famílias;

Acesso e oferta a serviços, benefícios e programas
de transferência de renda;

Acesso aos serviços das demais políticas setoriais.

Unidade: CRAS

^ j Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas



PSB - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Víncuios

Realizado em grupos;

De acordo com o ciclo de vida;

Com o propósito de complementar o trabalho social com
famílias e prevenir a ocorrência de risco social;

Amplia trocar culturais e de vivência;

Desenvolve o sentimento de pertencimento e de identidade;

Fortalece vínculos familiares;

Incentiva a socialização e a convivência comunitária;

Propicia o alcance de alternativas emancipatórias para o
enfrentamento da vulnerabilidade social.

Unidade; CRAS

Centros da criança, adolescente, juventude, idosos,
referenciados ao CRAS.



Descrições específicas por ciclo de
vida

Crianças de até 6 anos:

- Foco na experiência lúdica, nas brincadeiras e na vivência
artística como forma de expressão, interação e proteção social.

- Período de funcionamento: turnos de até 1,5 horas diárias.

Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos:

- Foco nas experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção
social.

- Período de funcionamento:

•  turnos de até 4 horas diárias;

• PETI: obrigatório 3 horas diárias e condições para a transferência de
renda às famílias.



Descrições específicas por ciclo de
vida

Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos:
- Foco nas questões relevantes sobre a juventude, contribuindo

para construção de novos conhecimentos, e formação de atitudes
e valores;

- capacidade comunicativa, convivência social, inclusão digital,
atividades culturais, esportivas e de lazer.

- Período de funcionamento:

•  turnos de até 3 horas diárias;

• ProJovem: 12,5 horas semanais.

Idosos:

- Foco em atividades que contribuam para o envelhecimento
saudável, o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade, o
fortalecimento de vínculos familiares e a convivência comunitária;

- Vivência em grupo com experimentações artísticas, culturais,
esportivas, de lazer e valorização das experiências vividas.

- Período de funcionamento: horário programado.



PSB - Serviço de Proteção Social
Básica no Domicílio para Pessoas
Deficiência e Idosas

Acesso a serviços de convivência e fortalecimento de vínculos;
Acesso aos demais serviços da rede socioassistencial e de
outras políticas setoriais e de defesa de direitos;
Acesso a programas especializados de habilitação e
reabilitação;
Ações de apoio, informação, orientação e encaminhamento
aos familiares;

Construção de Plano de Desenvolvimento do Usuário - PDU,
com objetivos a serem alcançados, vulnerabilidades e
potencialidades dos usuários.

Unidade; domicílio

Referenclamento do serviço: ORAS ou equipe técnica da PSB
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JPSEMC - Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias
e Indivíduos - PAEFI

• Fortalecimento da família no desempenho de sua
função protetiva;

•  Inclusão das famílias no sistema de proteção social
e nos serviços públicos, conforme as necessidades;

• Restauração e preservação da integridade e das
condições de autonomia dos usuários;

• Rompimento dos padrões violadores de direitos no
interior da família;

• Reparação de danos e da incidência de violação de
direitos;

• Prevenção da reincidência de violações de direitos.
Unidade: CREAS

Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas



Violação de Direitos

Violência física, psicológica e negligência;
Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida
socioeducativa ou medida de proteção;
Tráfico de pessoas;
Situação de rua e mendicância;
Abandono;

Vivência de trabalho infantil;

Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/
etnia;

Outras formas decorrentes de discriminações/submissões a
situações que provocam danos e agravos à condição de vida e
impedem de usufruir da autonomia e do bem estar;

Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em
decorrência de violação de direitos.



Serviço Especializado em Abordagem
Social

Trabalho social de abordagem e busca ativa;
Construção do processo de saída das ruas e de acesso à rede
de serviços e benefícios socioassistenciais;
Identificação das famílias e indivíduos com direitos violados, a
natureza das violações, as condições em que vivem,
estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações,
desejos e relações estabelecidas com as instituições;
Sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e
necessidades de inclusão social e estabelecimento de

parcerias;

Reinserção familiar e comunitária.

Unidade; CREAS ou unidade específica referenciada
Período de funcionamento: ininterrupto ou de acordo com as

especificidades do território.



J^SEMC - Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa - LA e PSC

Acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de
medida socioeducativa de LA e PSC;

Inserção em outros serviços e programas socioassistenciais e de
políticas públicas setoriais;
Construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com
a prática de ato infracional;
Estabelecimento de contratos com o (a) adolescente a partir das
possibilidades e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que
regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa;
Retomada da autoconfiança e da capacidade de reflexão sobre as
possibilidades de construção de autonomias;
Acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional
e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências;
Fortalecimento da convivência familiar e comunitária.

^■§1
Si

Unidade: CREAS
Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas.
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PSEMC - Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa - LA e PSC

<=)

O

ü

Elaboração do Plano Individual de Atendimento
(PIA) com a participação do (a) adolescente e da
família;

Definição dos objetivos e das metas a serem
alcançados durante o cumprimento da medida e das
perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a
serem acrescidos, de acordo com as necessidades
e interesses do (a) adolescente.

Acompanhamento social realizado de forma
sistemática, com freqüência mínima semanal que
garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o
desenvolvimento do PIA.
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I^SEMC — Sèrviço de Proteção Social a
Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa - LA e PSC

PSC: identificação dos locais para a prestação de serviços:

- entidades sociais, programas comunitários, hospitais,
escolas e outros serviços governamentais;

Prestação dos serviços:

- tarefas gratuitas e de interesse geral;

- com jornada máxima de oito horas semanais;

- sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de
adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de
aprendiz a partir dos 14 anos.

Inserção do (a) adolescente em qualquer dessas alternativas
deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu
desenvolvimento pessoal e social.



PStiviü - bervço de Proteção>sociai
Especial para Pessoas com
Deficiências, Idosos (as) e suas
Famílias

Oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas
com deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência,
que tiveram suas limitações agravadas por violações de
direitos:

exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes
discriminatórias e preconceituosas no seio da família;

-  falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de
estresse do cuidador;

- desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa;
- outras que agravam a dependência e comprometem o

desenvolvimento da autonomia.

Unidade; domicílio do usuário, centro-dia, CREAS ou unidade
referenciada.

Período de funcionamento: conforme necessidades e orientações
técnicas combinadas com os usuários, cuidadores e familiares.



PSEMC - Ser\'íço de Proteçfo Social
Especial' para Pessoas com
Deficiências, Idosos (as) e suas
Famílias

Promoção da autonomia e da melhoria da qualidade de vida de
pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus
cuidadores e suas famílias;

Ações especializadas para a superação das situações violadoras de
direitos que contribuem para a intensificação da dependência;
Prevenção do abrigamento e da segregação dos usuários do serviço,
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
Acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros
serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e
do Sistema de Garantia de Direitos;

Apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de
trabalho e utilizando meios de comunicar e de cuidar que visem à
autonomia dos envolvidos e não somente cuidados de manutenção;
Acompanhamento do deslocamento, viabilizando o desenvolvimento
do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos,
mercados, farmácias etc., conforme necessidades;

Prevenção das situações de sobrecarga e desgaste de vínculos
provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados
oermanentes/orolonoados.



PSEMC - Serviço Especializado para
Pessoas em Situação de Ruas

Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou
sobrevivência:

Desenvolvimento de sociabilidades;

Fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares;
Construção de novos projetos de vida;
Análise das demandas dos usuários;

Orientação individual e grupai;
Encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas;
Construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência;
Acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão
de documentação civil;
Proporciona endereço institucional para utilização, como referência, do usuário;
Alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo
a  localização da/pela família, parentes e pessoas de referência, e melhor
acompanhamento do trabalho social.

Unidade: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
Período de funcionamento: 5 dias e 8 horas e/ou dias úteis, feriados, finais de semana e período noturno,

conforme a demanda.



PSEAC - Serviço de Acolhimento
Institucional

Acolhimento em diferentes tipos de equipamento;

Destinado à famílias e/ou indivíduos com vínculos

familiares rompidos ou fragilizados;

Garantia da privacidade, dos costumes, das
tradições e às diversidades:
- Ciclos de vida

- Arranjos familiares

- Raça/etnia;

- Religião;

- Gênero

- Orientação sexual.



Serviço de Acolhimento
institucional para Crianças e
Adolescentes

Acolhimento provisório e excepcionai para crianças e
adolescentes de ambos

os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência,
sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do
Adolescente):
em situação de risco pessoal e social;
cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção;
Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de
parentesco - irmãos, primos etc atendidos na mesma unidade;

Acolhimento realizado até que seja possível o retorno à família
de origem (nuclear ou extensa) ou a colocação em família
substituta.

Organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do
ECA e das Orientações Técnicas para Serviços de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes.



•  -

PSEAC - Serviço de Acolhimento
Institucional para Crianças e
Adolescentes - Modalidades

Atendimento em unidade residencial onde uma

pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador
residente, prestando cuidados a um grupo de até 10
crianças e/ou adolescentes;

Atendimento em unidade institucional semelhante a

uma residência, destinada ao atendimento de
grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes.

Unidade: Casa-lar e abrigo institucional

Período de funcionamento: ininterrupto



PSEAC—Sêrviço de Acolhimento
Institucional para Adultos e Famílias
Modalidades

Acolhimento provisório com estrutura para acolher
pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar;

Atendimento em unidade institucional semelhante a

uma residência com o limite máximo de 50 pessoas
por unidade e de 4 pessoas por quarto;

Atendimento em unidade institucional de passagem
para a oferta de acolhimento imediato e
emergencial.

Unidade: abrigo institucional e casa de passagem

Período de funcionamento: ininterrupto

r- O
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PlcÀC—Serviço de Acolhimento
Institucional para Mulheres em
Situação de Violências - Modalidades

Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus
filhos;

em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência
doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual,

psicológico ou dano moral;
Desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-
gestão;
Em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, das demais
políticas públicas e do Sistema de Justiça;
Oferta de atendimento jurídico e psicológico para a usuárias e seu
filhos e/ou dependente, quando estiver sob sua responsabilidade.

Unidade: abrigo institucional

Período de funcionamento: ininterrupto.



PSEAC - Serviço de Acolhimento
Institucional para Jovens e Adultos
com Deficiência - Modalidades

Jovens 0 adultos com deficiência que não dispõem de condições de
autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou
permanente ou que estejam em processo de desligamento de
instituições de longa permanência;
Desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade;
Funcionando em locais com estrutura física adequada;
Finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da
inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades
adaptativas para a vida diária.

Unidade: residências inclusivas

Período de funcionamento: ininterrupto

o



PSEAC —Serviço de Acolhimento
Institucional para Idosos (as) -
Modalidades

mSm

Acolhimento provisório e, excepcionalmente, de longa permanência
quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e convívio
com os familiares:

Idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes
e/ou com diversos graus de dependência;
Que não dispõem de condições para permanecer com a família, com
vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e
de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.
Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade - casais, irmãos,
amigos etc. atendidos na mesma unidade;
Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o
compartilhamento do mesmo quarto.

Unidade: casa-lar e abrigo institucional - ILPI' s.
Período de funcionamento: ininterrupto.
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PSEAC - Serviço de Acolhimento em
República

A
Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a
grupos de pessoas maiores de 18 anos em estado de
abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados
e sem condições de moradia e auto-sustentação;

Construção e fortalecimento de vínculos comunitários,
integração e participação social e desenvolvimento da
autonomia das pessoas atendidas;

Desenvolvido em sistema de autogestão ou co-gestão,
possibilitando gradual autonomia e independência de seus
moradores.



PSEAC - Serviço de Acolhimento em
República para Jovens

• Jovens entre 18 e 21 anos após desligamento de
serviços de acolhimento para crianças e
adolescentes ou em outra situação que demande
este serviço;

• Tempo de permanência limitado, podendo ser
reavaliado e prorrogado em função do projeto
individual formulado em conjunto com o profissional
de referência;

• Qualificação e inserção profissional e construção de
projeto de vida.

Unidade; República.
Período de funcionamento: ininterrupto

CO
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PSEAC —Serviço de Acolhimento em
República para Adultos em Processo
de Saída das Ruas

Pessoas adultas com vivência de rua em fase de reinserção
social, que estejam em processo de restabelecimento dos
vínculos sociais e construção;
Tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e
prorrogado em função do projeto individual formulado em
conjunto com o profissional de referência;
Organizadas em unidades femininas e unidades masculinas;
Qualificação e inserção profissional e a construção de projeto
de vida.

Unidade; República.
Período de funcionamento: ininterrupto
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PSEAC - Serviço de Acolhimento em
Família Acolhedora

Acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por
medida de proteção;
Realizado em residência de famílias acolhedoras cadastradas;

Até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua
impossibilidade, o encaminhamento para adoção;

Seleciona, capacita, cadastra e acompanha as famílias acolhedoras;
Realiza o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e
de sua família de origem;
Organizado sequndo os princípios, diretrizes e orientações do ECA e
do documento 'Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes".

Unidade: unidade de referência da PSE e residência da família acolhedora

Período de funcionamento: ininterrupto



PSEAC - Serviço de Proteção em
Situações de Calamidades Públicas e
de Emergências

Acolhimento imediato em condições dignas e de segurança;
Manutenção em alojamentos provisórios, quando necessário;
Identificação das perdas e danos ocorridos;
Cadastramento da população atingida;
Articulação com a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio
para prover as necessidades detectadas;
Inserção na rede socioassistencial e acesso a benefícios eventuais.

Unidade: unidades referenciados ao órgão gestor da assistência social.
Período de funcionamento:

- na ocorrência das situações de emergência e de calamidades públicas:
- mediante a mobilização de equipe de prontidão escalonada pelo regime de plantão;
- a ser acionada em qualquer horário e dia da semana.
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^ Pesquisar Preços
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Quantidade: 200
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FRALDAS DE PANO
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Quantidade: 200
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SABITAS

DescriçSo: Baüitsi feitas com tec(clo ae fralca Cupla 100% algodão, cor branca bordado com cores Oiversas 3Sc65crti.
Quantidade: tSD
Un. Medida: Uniasdos
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I  [ Peiquiui epr.eus o tennn distado

Q Resultados da Pesquisa
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Resultados da Pesquisa
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A peaquisa não retomou nenhum reiultado.
Por f.ivor dHeie os fiHios <ie pesquisa e ient» nrjvuniente.
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Relatório de Cotaçao: KIT GESTANTES

Pesquisa realizada entre 03/02/2023 16:13:04 e 06/02/2023 09:00:53

Üolalório Qt-rado no di;j Q6.'ü2/202íi (IP: 'i;;7.4-2.128.rilV;

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

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos- Preçocaícuíado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquelé determinado Item.
Conforme Instrução Nomí^tivaN''6Sded7óeJu^de202lnoArtigo 3". 'A pesquisa depreç^iserãmaieriaUzadâerndoctenentOQtie conterá: INCV-Metodo matemático af^hado para á
défínição.ti},\^lí^éstimada' ■■ .. . . / •,'

■m 1: tip top bebe em algodão ou tecido semelhante, colors, tamanhos rn, p

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE

Órgão Público

Município de Virmond - PR

Valor Unitário

PREÇO
ESTIMADO

R$ 32,05 (un)

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: RS 32,05

PREÇO EST.
CALCULADO

RS 32,05

identificação

RS 17.307,00

Licitação

14767.592022 25/11/2022 R$32,05

RS 32,05

Item 2; Pijamas baby

PREÇOS /
PROPOSTAS

Preço Compras
Governamentais

QUANTIDADE PREÇO
ESTIMADO

RS 24,80 (un)

PERCENTUAL

Órgão Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 24,80

PREÇO EST.
CALCULADO

RS 24,80 RS 13,392,00

Identificação
Licitação

N°Pregão;l 612022 05/09/2022 RS 24,80
UASG:987555

RS 24,80

Item 3: Meias soquete branca

PREÇOS / QUANTIDADE
PROPOSTAS

1/1 460

Preço
Órgão Público

Publico

1  Prefeitura Municipal de Rancho Alegre - PR

PREÇO
ESTIMADO

RS 7,44 (un)

Valor Unitário

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: RS 7,44

PREÇO EST,
CALCULADO

RS 7,44 RS 3.422,40

Identificação Preço
Licitação

14781_0642022 18/11/2022 RS 7,44

RS 7,44

Relatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.126.118)
Código Validação: B)6XM75CtiiQch5qQPSfZI<NPMVhP66xsdC%2bdU)(OVIV7CQQHU8nPtm6WA%3d%3d
hltp:/AMVW.bancodeprecos.com.br/Cet1ificadoAutenlicidadÊ?tokensBi6XM75CmQch5qQPSf2kNPMVhP66xsdC%252bdU)íOVlV7CQqHU8nPlm6WA%253d%253d

0(T81



Item 4: Cueiros baby tecido flanela

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

R$ 22,45 (un)

Órgão Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos; RS 22,45

PREÇO EST.

CALCULADO

RS 22,45 RS 4.041,00

Identificação Preço
Licitação

N°Pregâo:1842022 19/09/2022 R$22,45

UASG:987493

RS 22,45

Item 5: Manta leve de soft ou plush

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 44,75 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCULADO

RS 44,75 RS 8.055,00

Órgão Público

FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÜLIO VARGAS

Valor Unitário

Item 6; Babitas

Mediana dos Preços Obtidos: RS 44,75

Identificação
Licitação

0016/2023 13/01 /2023 RS 44,75

RS 44,75

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCULADO

RS 0,00 RS 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

Item 7: Fraldas de pano

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCULADO

RS 0,00 RS 0.00

Item 8: Fralda descartável

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

QUANTIDADE

Órgão Público

PREÇO

ESTIMADO

RS 14,32 (un)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 14,32

PREÇO EST.

CALCUUDO

RS 14,32 RS 2.864,00

Identificação Preço
Licitaçao

N«'Pregão:632022 21/10/2022 RS 14,32

UASG;987951

RS 14,32
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Item 9: Fralda descartável

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 34,58 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCÜUDO

RS 34.58 RS 6.916.00

Preço Compras
Órgão Público

Governamentais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 34,58

Item 10: Fralda descartável

PREÇOS/

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 17,80 (un)

PERCENTUAL

Órgão Público

PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA

Valor Unitário

Item 11: Fralda descartável

Mediana dos Preços Obtidos; R$ 17,80

Identificação
Licitação

N''Pregão;992022 27/09/2022 RS 34.58

UASG:987459

RS 34.58

PREÇO EST.

CALCÜUDO

RS 17,80 RS 3.560,00

Identificação _ Preço
Licitaçao

N°Pregâo:612022 17/10/2022 RS 17,80

UASG:456578

RS 17,80

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE

Órgão Público

Município de Turvo

Valor Unitário

PREÇO

ESTIMADO

RS 18,90 (un)

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: RS 18,90

PREÇO EST.

CALCULADO

RS 18,90

Identificação

MDT-

1162022-

Processo

dispensa

RS 3.780,00

Licitação

22/11/2022 RS 18,90

RS 18,90

Item 12: Body manga

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 33,47 (un)

ri eyu ,

Órgão Público
Publico

1  Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR

Valor Unitário

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: RS 33,47

PREÇO EST. TOTAL

CALCÜUDO

RS 33,47 RS 15.061,50

Identificação
Licitação

15810.582022 29/12/2022 RS 33,47

RS 33,47
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Item 13: Body manga longa

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 27,69 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCUUDO

RS 27,69 RS 14,952,60

Órgão Público

1  Município de Mato Rico- PR

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 27,69

identificação
Licitação

14726.252022 24/11/2022 R$27,69

RS 27,69

Item 14: BOLSA maternidade

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE

Órgão Público

1  Municipio de Virmond • PR

Valor Unitário

PREÇO

ESTIMADO

RS 82,30 (un)

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: RS 82,30

PREÇO EST.

CALCULADO

RS 82,30

Identificação

RS 16,460,00

Licitação

14757_592022 25/11 /2022 RS 82,30

RS 82.30

Item 15: Shampoo baby

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 15,14 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST, TOTAL

CALCULADO

RS 15,14 R$2,725,20

Órgão Público

1  Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 15,14

Identificação
Licitação

15810.582022 29/12/2022 RS 15.14

RS 15,14

16: Sabonete neutro

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

QUANTIDADE

órgão Público

PREÇO

ESTIMADO

RS 28,84 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCULADO

RS 28,84

Identificação

RS 5,768,00

Licitação

MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5® Região N®Pregão:252022 24/10/2022 RS 28,84
Militar I 5®Brjgada de Infantaria Blindada I 5°Regímenlo de Carros de Combate UASG:160234

Mediana dos Preços Obtidos: RS 28,84

RS 28,84

Item 17: Mosquiteiro de Varal

PREÇOS / QUANTIDADE

PROPOSTAS

PREÇO

ESTIMADO

RS 140,00 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCULADO

R$140,00 RS 28,000,00
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Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

Item 18: Creme

Órgão Público

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ j Prefeitura do Município de Araucária

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 140,00

PREÇOS/

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 23,43 (un)

PERCENTUAL

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

Órgão Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS

Mediana dos Preços Obtidos: RS 23.43

Item 19; Toalha de banho

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 39,98 (un)

PERCENTUAL

Preço Compras

Governamentais
Órgão Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: RS 39,98

Identificação
Licitação

N°Pregão:l 462022 25/10/2022 RS 140,00

UASG:925532

RS 140,00

PREÇO EST.

CALCUUDO

RS 23,43

Identificação

RS 4,686,00

Licitação

N°Pregão:702022 13/09/2022 RS 23,43

UASG:989913

RS 23,43

PREÇO EST.

CALCULADO

RS 39,98 RS 7.996,00

Identificação
Licitação

N°Pregão:782022 24/10/2022 R$39,98

UASG:987467

RS 39,98

Item 20: Kit baby

PREÇOS /

PROPOSTAS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

RS 0,00 (un)

PERCENTUAL PREÇO EST.

CALCULADO

RS 0,00 RS 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: RS 0,00

Item 21: Lenços umedecidos

PREÇOS /

PROPOSTAS

Preço Compras

Governamentais

Valor Unitário

QUANTIDADE

Órgão Público

PREÇO

ESTIMADO

RS 17.14 (un)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA

PERCENTUAL

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 17,14

PREÇO EST.

CALCUUDO

RS 17,14 RS 4.285,00

Identificação Preço
Licitaçao

NoPregão:432022 04/10/2022 R$17,14

UASG:987747

RS 17,14

Valor Global: R$163.271,70
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Detalhamento dos Itens

Item 1. üp top bebe em akjodao ou tecido Gemelhante. colors, lumanhos i n, p

Preço Estrmado; RS 32,05 íun): Percentual: - Preço FRtimarin Calniilario' R'? Média dos Preço.s nhtidòs' PS ??.<)

Quantidade

540 Unidades

Descrição

tip top bebe em algodão ou tecido semelhante, colors, tamanhos rn, p

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. HArt. 5" da IN 65üe 07de Julho de2021

Órgão: Município de Virmond-PR

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS
PARA ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS

GESTANTES DE BAIXA RENDA

Descrição: TIP TOP BEBE EM ALGODÃO OU TECIDO SEMELHANTE, COLORS,

TAMANHOS RN. P - TIP TOP BEBE EM ALGODÃO OU TECIDO SEMELHANTE,

COLORS, TAMANHOS RN, P

Data: 25/11/202215:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 14767_S92022

Lote/Item: 13/1

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Quantidade: 150

Unidade: UN

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

12,050.384/0001 -36 2RB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

44,651.148/0001-61 M,L, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

* VENCEDOR*

Marca: BARATINHA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BARATINHA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 33,90

17.835,808/0001 -91 DANIEL DA SILVA JÚNIOR - CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

RS 33,90

Quantidade Descrição Qbservação

540 Unidades Pijamas baby nos tamanhos P. M e G masculino e feminino em cores diversas. (180 de cada tamanho).

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
rnc. lArr. 5° da IN 65 de 07de Julho de202!

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de itens para

composição de kits de natalidades, para gestantes em situação de

vulnerabilidade social e/ou risco social pessoal..

Descrição: Pijama infantil - Pijama Infantil Material: Algodão , Modelo: Comprido, Tipo:

Feminino, Cor Fundo: Rosa , Tamanho: 2 ANO, Tipo Abertura: Blusa C/ Abertura

Frontal E Fecho C/ Cadarço, Tipo Calça: Com Elástico Na Cintura

Data: 05/09/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão: 1612022 / UASG:987565

Lote/Item: /2
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CatMat. 485764 - PIJAMA INFANTIL, MATERIAL:ALGODÃO, MODELO:COMPRIDO, Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
TIPO:FEMININO, COR FUNDO:ROSA, TAMANH0:2 ANO, TIPO ABERTURAiBLUSA br
0/ ABERTURA FRONTAL E FECHO C/ CADARÇO, TIPO CALÇAiCOM ELÁSTICO MA Quantidade- 200
CINTURA

Unidade

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

09.241.023/0001 -62 L. F. ALVES & CIA LIDA

*VENCEDOR*

R$ 24,80

Marca; YASMIN

Fabricante: YASMIN

Modelo: YASMIN

43.086.200/0001 -11 FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSÓRIOS LIDA RS 24,80

Marca: FRALDÃO BABY
Fabricante: NAJ

Modelo: INFANTIL

44,651,148/0001-61 M.L, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA RS 24,80

Marca: baratinha

Fabricante: baratinha

Modelo: baratinha

I
Item 3 Meias soquete bronca

Preço Estimado: R$ 7,44 (unj Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS:7:44 Média dos Preços Obtidos: RS 7,44 I
Quantidade Descrição Observação

460 Unidades Meias soquete branca (OI 2 meses) 65% algodão, 30% poliamida e 5% de outras fibras.

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

Inc. HArl. 5° da IN 65 de 07 de Mho de 2021

órgão: Prefeitura Municipal de Rancho Alegre - PR

Objeto: Aquisição de kit natalidade para atender a demanda de gestantes em situação de

vulnerabilidade social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de

Assistência Social, o objeto será executado com recursos próprios da e/ou

vinculados do Município.

Descrição: PARES DE MEIA PARA BEBÊ Pares de meia para bebê, com as seguintes

caracteristicas mínimas: antialérgico. Tecido com no minimo 50% algodão;

tamanho P em cores neutras. - PARES DE MEIA PARA BEBÊ Pares de meia

para bebê, com as seguintes caracteristicas mínimas: antialérgico. Tecido com

no minimo 60% algodão: tamanho P em cores neutras.

Data: 18/11/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

identificação: 14781_0642022

Lote/Item: 16/1

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Quantidade: 150

Unidade: UNID

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20,798.806/0001 -84 HERNANDES & CIA LTDA

*VENCEDOR*

RS 7,44

Marca: SELENE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SELENE
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Ileni -i; CueiroG.baby lecido ilanela

Preço Pstimrido: RS 22.45 (vin) Porcéntual. Preço Estimado CalculadOí RS 22,45' , Média dosíEril.çõS pbC!dQ>Í'M^22i'4o;'

Quantidade

180 Unidades

Descrição

Cueiros baby tecido fíaneia 100% algodão em cores diversas masculino e feminino tamanho aOxBOcm.
Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais r$
Inc. lArt. 5" da IN 65de 07de Julho de2021

Órgão. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL Data' 19/09/2022 09 00
Objeto; Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e Modalidade: Pregão Eletrônico

eventual aquisição de itens de uso pessoal e auxílio natalidade.. gF,p.
Descrição: Pelúcia - tecido - Aplicação: Fabricação De Cueiros. Cor: Verde. Largura: 80 CM. identificação: Nopregãoil 842022 / UASG:987493

CatMat: 255747 - PELÚCIA-TECIDO, LARGURA:80 CM, COR:VERDE. Lote/item" /IO
APLiCAÇÂO:FABRICAÇÃO DE CUEIROS

Lote/item: /IO

Ata; I ínk Ata

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

09.241.023/0001 -62 L. F. ALVES & CIA LTDA

* VENCEDOR*

Marca; M.Rey
Fabricante; M.Rey
Modelo: Malha

14,156.887/0001 -16 COMERCIAL TOLOTTI LTDA

Marca: Minasrey

Fabricante: Minasrey

Modelo: Minasrey

30.141.903/0001 -53 MEDIAM COMERCIAL EIRELI

Marca: inflai

Fabricante: inflai

Modelo: CONFORME EDITAL

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade

Unidade

UF

900

Unidade

PR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 22,45

RS 22,45

RS 22,45

I
|ti b-Müiuu leve de.süit üu uluali. ... .

Preço Fstimnrio M "'í ÍLii-ii Percentual'- Preço Estimado Calculado-RS 44,75

Quantidade

180 Unidades

Média dos Preços Obtidos- RS 44.75

Descrição

Manta leve de soft ou plush 100% algodão, cores diversas masculino e feminino 88x76cm.

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. 5''dalN65de07deJulhode202I

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Objeto: Material Médico Hospitalar.

Data; 13/01/2023 15:10

Modalidade: Dispensa com disputa

SRP; NÃO

identificação; 0016/2023

Lote/Item: 7/1

Ata: 1 ink Ara

Homologação: 16/01/2023 14:50

Fonte; www.banrisui.com.br

Quantidade: 600
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Descrição: 8904 MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO NÃO TECIDO 120 X 120; 40G; LEVE;

AZUL; HIDROFÓBICA; GRAU MÉDICO; PARA EMPAC / MANTA PARA

ESTERILIZAÇÃO NÃO TECIDO 120 X 120; 40G; LEVE; AZUL; HIDROFÓBICA;
GRAU MÉDICO; PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL

CIRÚRGICO; - 8904 MANTA PARA ESTERILIZAÇÃO NÃO TECIDO 120 X 120; 40G;
LEVE; AZUL; HIDROFÓBICA; GRAU MÉDICO; PARA EMPAC / MANTA PARA

ESTERILIZAÇÃO NÃO TECIDO 120X 120; 40G; LEVE; AZUL; HIDROFÓBICA; GRAU

MÉDICO; PARA EMPACOTAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL

CIRÚRGICO; EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO; ÓXIDO DE ETILENO;

PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E FORMALDEÍDO GASOSO

Unidade; UNIDADE

UF; RS

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

17.605.216/0001 -83 EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: neve

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo; neve

38.049.999/0001-36 D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: AMCOR

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Não informado

RS 4,24

RS 5,00

06.294.126/0001 -00 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

*VENCEDOR*

Marca; PDLARFIX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo; POLARFIX

RS 125,00

Quantidade Descrição

180 Unidades Babitas feitas com tecido de fralda dupla 10016 algodão, cor branca bordado com cores diversas 35c55cm.

Observação

^li^ntidade Descrição

Unidades Fraldas de pano confeccionada em tecido duplo 100% algodão 30/cm2 cor branca tamanhos 65x65cm.

Observação

Quantidade Descrição Observação

200 Unidades Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira protetora contra v

azamento e abas ajustáveis, tamanho P, Pacote com 16 unidades no mínimo-

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

Inc. lArí. 5'da IN 65de 07de Julho de2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA/PR Data: 21/10/2022 08:15

Objeto; REGISTRO DE PREÇOS Objetivando a Contratação exclusiva de microempresa ou Modalidade; Pregão Eletrônico

Empresa de Pequeno porte para Fornecimento de Fraldas Descartáveis, para SRP: SIM

Distribuição gratuita realizada a pacientes necessitados atendidos pela Identificação- N®Pregão-632022
Secretaria de Saúde.

SRP: SIM

Identificação; N°Pregão:632022

R$ 14,32

/ UASG:987951

Lote/Item; /I
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Descrição; Fralda descartável • Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico. Tamanho:

Extra Grande, Peso Usuário: Acima De 16 KG, Características Adicionais: Flocos

De Gel. Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas
Adesivas Multiajustáveis , Tipo Uso: Diurno

CatMat: 460706 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FÜRMATO:ANATÓMICO,

TAMANHO:EXTRA GRANDE, PESO USUÀRíOiACIMA DE 16 KG,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO,
FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS

MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO US0:DIÜRN0

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 5.000

Unidade: Unidade

UF: PR

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.250.886/0001-88 DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

* VENCEDOR*

R$14.00

Marca: SÊNIOR

Fabricante: FRALDASUL

Modelo: LIFE PLUS

47.181.976/0001-71 SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA R$ 14,11

Marca: WF

Fabricante: WF

Modelo: FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA EG

32.421.421/0001-82 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$14,85

Marca: MAXCLEAN

Fabricante; MAXLCEAN

Modelo: TAM EXTRA GRANDE

I
Item 9 Fralda descartável

Preço Estimado: RS 34.5S (un)- Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 34,58 -Média dos Preços Obtidos: :RS 34;58- 1I
Quantidade Descrição Observação

200 Unidades Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira protetora contra v

azamento e abas ajustáveis, tamanho M. Pacote com 16 unidades no mínimo.

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

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de produtos de higiene pessoal para

casa lar, conforme especificações constantes no edital e seus anexos..

Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo Formato: Anatômico, Tamanho:

Pequeno, Peso Usuário: Até 5 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel,

Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas

Multiajustáveis. Tipo Uso: Noturno

CatMat: 425353 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO;ANATÔMICO,

TAMANHOiPEQUENG, PESO USUÁR10:ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS

AOICIONAíS:FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO

ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO:NOTURNO

Data: 27/09/2022 13:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Identificação: N°Pregão:992022 / UASG:987459

Lote/Item: /20

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.

br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

37.937.325/0001 -05 KARLA KAROLINE FONTES MENESES

♦VENCEDOR*

Marca: LIPPV BABY

Fabricante; LIPPY BABY
Modelo: TAMANHO P

39.592,821/0001-08 SG ARAÚJO COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA R$ 34,87

Relalórlo gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: BJ6XM75CmQch5qQPSfZkNPM\/hP66xsdC%2bdU5(OVIV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d
hap://www.bancodeprecos.Com,br/CertifiC8doAutenticidade?token=B(6XM75CmQch5qQPSf2kNPMV1iP66xsdC%252bdU)fOVlV7CQqHU8nPlm6WA%253d%253d
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Marca: TURMINHA

Fabricante: TURMINHA

Modelo: TURMINHA

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

46.563.042/0001-31 DENISE FARIA DIAS LIDA

Marca: Mili

Fabricante: Mili

Modelo: Conforme edital

RS 34,87

Quantidade Descrição Observação

200 Unidades Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira protetora contra v
azamento e abas ajustáveis, tamanho G. Pacote com 16 unidades no mínimo.

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

Órgão: PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas e absorventes visando

atender as necessidades do Hospital Municipal e Farmácia Básica do Município

de Boa Vista da Aparecida • PR..

Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo Formato: Tipo "Calcinha",

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

Antivazamento , Tipo Usuário: Infantil , Tipo Painel: Cintura Elástica 8/ Tiras

CatMat: 470964 - FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO:TIPO "CALCINHA",

TAMANH0:6RANDE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL, ABAS

ANTIVAZAMENTO, TIPO USUÁRIO:INFANTIL. TIPO PAINELCINTURA ELÁSTICA

S/ TIRAS

Data: 17/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:612022 / UASG:456S78

Lote/Item; /5

Fonte: www.comprasgovernameniais.gov.

br

Quantidade

Unidade Unidade

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

39.021.792/0001 -16 SUPERMERCADO ROSSATTO REZENDE LTDA

*VENCEDOR*

Marca: VIDA SÊNIOR

Fabricante: VIDA SÊNIOR

Modelo: GERIATRICA

41.836.567/0001-80 KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: VENEZA

Fabricante: VENEZA

Modelo: P

RS 17,80

45.216.228/0001-51 GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: higibaby
Fabricante: higibaby

Modelo: pct

RS 17,80

Relatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: Bj6XM75CmQch5qQPSf2kNPMVhP66)tsdC%2bdUxOVIV7CQqHÜ8nPtm6WA%3d%3d
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Item "H:,Fralda descaitável

Preço Estimado; RS I S.íO (uni

Quantidade Descrição

Pernenlual - Preço Rstimndo Calculado: RS l! Média dos Preços .Obtidos;-:RS-18:90

200 Unidades Fralda descartável com cobertura suave, gel absorvente que absorve e solidifica o fluxo rapidamente, barreira protetora contra v
azamento e abas ajustáveis, tamanho GG. Pacote com 16 unidades no mínimo.

Preço (Outros Entes Públicos) t: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. 5° da IN 65 de O?de Julho de 2021

Órgão: Município de Turvo

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE
FRALDAS GERIÁTRICAS, BOLSA DE COLOSTOMIA E GAZES.

Descrição: FRALDA GERÁTRICA - TAMANHO GG - PCT 0/ 07 UNIDADES - FRALDA

GERÁTRICA - TAMANHO GG - PCT C/ 07 UNIDADES

Data: 22/11/2022 13:30

Modalidade: Processo dispensa

SRP: NÃO

Identificação: MDT-1152022-Processo dispensa

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: turvopr.equiplano.com.br:7069/tran

sparencia/licitacoes

Quantidade: 65

Unidade; PCT

RAZÃO SOCIAL 00 FORNECEDOR

84.949.668/0001 -70 NARKA COMERCIAL EIRELI

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 18,90

■|íem 12:Body:manai

Preço Estimado: R$ 33.47 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado; RS 3347 Mériia dos Preços Obtidos- R.5.3347

Quantidade Descrição

450 Unidades Body manga curta feito com malha 100% algodão com elastano nas cores diversas masculino e feminino tamanhos P, M e G. (1
80 de cada tamanho).

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc IIArt. S" da IN65de 07de Julho de2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Diamante do NortePR
Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais

e aquisição material de limpeza e higienização; e embalagens diversas para
suprir as necessidades básicas das Secretarias Municipais.

Descrição: Body Infantil, em malha 100% algodão, tamanho P, M OU G. modelo manga
curta ou longa, com botões de pressão entre as pernas - Body Infantil, em
malha 100% algodão, tamanho P, M OU G. modelo manga curta ou longa, com
botões de pressão entre as pernas

Data: 29/12/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 15810_5B2022

Lote/Item: 53/1

Fonte: https://comprasbr-com.br/

Quantidade: 60

Unidade: unidad

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.865.859/0001-10 MARLON GASOU GREGORIO-SUPERMERCADO
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 33,46

Relatófio gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP; 187.49.128.118)
Código Validação: Bj6XM75CmQch5qQPSfZkNPMVhP66xsdC%2tJdUxOVIV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d
fittp;//www.bancodeprecos.com.br/C«i1ificadoAutenticidade7token=Bj6XM75CmQch5qQPSf2l<NPMVtiP66xsdC%252bdUxOVIV7CQqHU8nPHn6Vi/A%253d%253d 0032



RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

28.238.609/0001 -12 MERCADO CAIBALION EIRELI
* VENCEDOR*

RS 33,47

Marca: baby duck

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: unidade

liem 13 Body mangó) longa

Prpço Fslimntin: R.í ?7,6Q (iin) ' ̂ Percent^ Preço Estimado CofouJado: RS 27,69 Média dos Preços Obtidos RS 27,69 I
Quantidade Descrição

540 Unidades Body manga longa feito com malha 100% algodão com elastano nas cores diversas masculino e feminino tamanhos P. M eG. (
180 de cada tamanho).

Observação

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. IIArt. 5'da IN 65de 07de Julho de2021

Órgão: Município de Mato Rico- PR

Objeto: aquisição de materiais para composição de kit natalidade para enxoval, que
serão entregues para as gestantes do município de Mato Rico/Pr

Descrição: Conjunto de body e mijão em malha 100% algodão manga longa nas cores
roas. azul e - Conjunto de body e mijão em malha 100% algodão manga longa
nas cores roas, azul e

Data: 24/11/2022 08:30

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 14726_252022

Lote/Item: 4/1

Ata: I ink Ata

Fonte: https://comprasbr,com.br/

Quantidade: 100

Unidade: ÜN

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

04,086.793/0001 -64 BACEUR & BACEUR LTDA RS 20,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

17.835.808/0001-91 DANIEL DA SILVA JÚNIOR - CONFECCOES

* VENCEDOR*

R$35,37

Marca: Smart

Fabricante: Fabricante não informado

Quantidade Descrição Observação

200 Unidades BOLSA maternidade, abertura superior com zíper 10% poliéster; abertura 37cm, Duas alças de mão e uma alça de ombro em pol
ipropileno. -1 Bolso frontal fechamento em zíper 06.100%. Dois bolsos laterais em tela

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
tnc. IIArt. 5° da IN 65de 07de Julho de2021

Órgão: Município de Virmond - PR Data: 25/11/2022 15:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Identificação: 14767_592022

Relatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 167.49.128.118)
Código Validação: Bj6XM75CmQchSqQPStZkNPMVhP66)®dC%2bdU)íOVlV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d
ht1p://wwi«,bancodeprecos.com.br/CertlflcadoAutentlcldade?token=BJ6XM75CmQch5qQPSfZkNPMVhP66x8dC%252bdU*OVIV7CQqHU8nPtm6WA%253d%253d
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Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ITENS
PARA ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS

GESTANTES DE BAIXA RENDA

Descrição: BOLSA DE MATERNIDADE PERSONALIZADA MEDINDO 48CM LARG. X 36CM

ALT. X 18 - BOLSA DE MATERNIDADE PERSONALIZADA MEDINDO 48CM LARG.

X35CMALT. XIB

Lote/Item: 14/1

Ata: Link Ata

Fonte: https://comprasbr.com,br/

Quantidade: 50

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

12.050.384/0001 -36 2RB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

44.651.148/0001-61 M.L, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LIDA

* VENCEDOR*

Marca; YASMIN

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: YASMIN

17.835.808/0001-91 DANIEL DA SILVA JÚNIOR-CONFECCOES

Marca: Marca não informada

Fabricante; Fabricante não informado

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 78,90

RS 84,00

RS 84,00

I
Item 15 Shampoobaby

Preço Estimado: RS !S;14 funi Percentual: - Preço F.slimarlo Caiciilarin RS 15 I d Média dos Preços Obtidos RS 15 "4

Quantidade Descrição

180 Unidades Shampoo baby, todos os tipos de cabelos, não cause ardéncia e irritação testado e aprovado dermatologicamente 200ml.

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

Observação

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

Órgão: Prefeitura Municipal de Diamante do Norte-PR

Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais

e aquisição material de limpeza e higienização; e embalagens diversas para

suprir as necessidades básicas das Secretarias Municipais.

Descrição: Shampoo infantil, fórmula suave, testado oftalmo e dermatologicamente,

com espuma que não irrite e nem agrida o couro cabeludo do bebê. frasco

com no mínimo 200 ML. - Shampoo infantil, fórmula suave, testado oftalmo e

dermatologicamente, com espuma que não irrite e nem agrida o couro cabeludo

do bebê. frasco com no mínimo 200 ML

Data: 29/12/2022 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

identificação: 15810_582022

Lote/Item: 52/1

Fonte: https://comprasbr.com,br/

Quantidade: 80

Unidade: unidad

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.479.901/0001-64 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO

Marca: Marca não informada

Fabricaríte: Fabricante não informado

RS 13,76

29.032.903/0001 -36 PLENA MEDICA HOSPITALAR • EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

28.238.609/0001-12 MERCADO CAIBALION EIRELI

* VENCEDOR*

Marca: traiala

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: unidade

R$15,66

R$16,01

Relatório gerado no da 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: Bj6XM7SCmQchSqQPSfZkNPMVhP66xsdC%2bdUxOVlV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d
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Item 16. Sabonete neutro

PíPco [-stimarlfr R.'- 2SÍ-Í-1 'nn'

Quantidade Descrição

200 Unidades Sabonete neutro em liquido para todos os tipos de pele, que não cause ardéncia nem irritação, testado e aprovado dermatologic
amente 200 ml

Percentual - Preço bstimado Calculado; RS'38;S'4 ;Média dos Preços Obtidos' RS 28,84

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
rnc. lArr. 5" da IN 65de 07de Mho de2021

Órgão; MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5® Região Militar

5®Brigada de Infantaria Blindada

5°Regimento de Carros de Combate

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e faxina para o 5° Regimento de Carros de

Combate e 11 ® Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada..

Descrição: Sabonete Líquido - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Viscoso Cremoso,
Acidez: Ph Neutro, Características Adicionais: Sem Essência , Composição:
Glicerina, Agentes Emolientes

CatMat: 384525 • SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO,

ACIDEZ:PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM ESSÊNCIA,

COMPOSIÇÃOlGLICERlNA, AGENTES EMOLIENTES

Data: 24/10/2022 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N''Pregão:252022 / UASG:160234

Lote/Item: /213

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov,

br

Quantidade: 450

Unidade: Galão 5,00 L

ÜF: PR

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

46,635.768/0001-57 MAED COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Marca: Radan

Fabricante: Radan

Modelo: Galao 5 litros

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 28,80

22.077.847/0001 -07 JOSE DANTAS DINIZ FILHO

Marca: CICLOFARMA

Fabricante: CICLOFARMA

Modelo: CICLOFARMA

11.412,547/0001-10 COMERCIAL MAB ALIMENTOS EIRELI

*VENCEDOR*

Marca: BIOKRISS

Fabricante: BIOKRISS

Modelo: BIOKRISS

RS 28,86

RS 28,87

I
11601 1 í ivlOoCjUltéil ü ü6 VyCcil

Preço I stiniado P" 1 'uni Percentual. - Preço l.stimado Calculado: RS 14G,Q0 Média dos Preços Obtidosr RS 140,00

Quantidade

200 Unidades

Descrição

Mosquiteiro de Varal de tule para berço

Observação

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

Inc. lArt. 5odalN65de07deJulhode2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Data: 25/10/2022 09:00
Prefeitura do Município de Araucária Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de produtos e serviços de 5Rp- sim
SERRALHERIA, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos..

Identificação: N°Pregao:1462022 / UASG;925532
Descrição: Tela náilon - Tela Náilon Aplicação: Mosquiteiro, Cor: Branca , Largura: 1,50

Relatório gerado no Cia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187,49.128.118)
Código Validação: Bj6XM75CmQcri5qQPSf2kNPMVhP66xsdC%2bdUxOVlV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d
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CalMat: 273792 - TELA NÁILON, LARGURA:! ,50 M, APLíCAÇÃO:MOSQÜITEIRO,
CORiBRANCA

Lote/Item: 7/104

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais-gov.

br

Quantidade: 350

Unidade: Unidade

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

80.338.098/0001-20 TORNEARIA KNOPIK LTDA
*VENCEDOR*

Marca: CONFORME EDITAL

Fabricante: CONFORME EDITAL

Modelo: CONFORME EDITAL

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$140,00

38.713.561 /0001 -00 JOSE INOCENCIO DE BRITO JB MANUTENÇÃO

Marca: DIVERSAS

Fabricante: JB Manutenção
Modelo: 2022

43.081.035/0001 -05 GRÃO PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Marca; MP

Fabricante: MP

Modelo: MP

RS 140,00

R$140,00

I
liem IS: Creme

Preço Fstimado H rnn) Pcrcentitnl Prrcn FsUmado Calculndo' PS S s-Tl

Quantidade

200 Unidades

Descrição

Media dos Preços Obtidos: RS2.3,.l:f

Observação

Creme preventivo de assaduras nistatina + oxido de zinco 60 g

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 23.43

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS Data: 13/09/2022 08:30

Objeto: Registro de preços visando a futura aquisição de materiais de limpeza, higiene e Modalidade: Pregão Eletrônico
afins destinado ao uso de todas as Secretarias, departamentos e demais órgãos SRP" NÃO
pertencentes ao Município de Nova Tebas - Pr pelo período de 12 (doze) meses, identificação: N-Pre9ão:702022 / UASG:9e9913

Descrição: Classificação de Produto ( Material)-CREME PREVENTIVO PARA . . ...
Lote/Item: /84

ASSADURAS DE BEBES, COM VITAMINA A E VITAMINA E. TESTADO POR

DERMATOLOGISTAS E RECOMENDADOS POR PEDIATRAS MINÍMO 60 G.

SRP: NÃO

Lote/Item: /84

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.778.869/0001-61 BERGER E BERGER SUPERMERCADO LTDA

*VENCEDOR*

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 75

Unidade: UNIDADE

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$ 23,43

Relatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128.110)
Código Valldaçflo: BJ6XM7SCmQch5qQPSIZkNPMVhP66xsdC%2bdUxOVlV7CQqHU8nPlm6WA%3d%3d
http,7/www.bancodeprecos.com,br/CertlflcadoAutenticidade?token=Bi6XM75CmQch5qQPSfZkNPMVhP66xsdC%252bdU*OVIV7CQqHU8nPtm6WA%253d%253(l
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Item 19; Toalha de banho

Preço Fslimado: P? "í"" n iin' Percentual - Preço Estimado Calciiíado:; RS 39,98^

Quantidade Descrição

Média dos Preços Obtidos RS 39'

200 Unidades Toalha de banho com capuz, tamanho 65x80 cm, composição 100% algodão, gramatura 360 mg/m2 com ótima absorção i
forto.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. 5° da IN 65 de 07de Julho de2021

Órgão; PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de Produtos de Limpeza..

Descrição: Toalha Banho - Toalha Banho Material: 100% Algodão, Medidas Mínimas (C X
L): 0.90 X 0,70 M. Cor: Branco

CatMat: 477475 - TOALHA BANHO, MATERIAL! 00% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X
L):0,90 X 0,70 M, COR:BRANCO

Data: 24/10/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:782022 / UASG:987467

Lote/Item: /5

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 1.300

Unidade; Unidade

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

27.479.901 /OOOI -64 SAMUEL PASIM DO NASCIMENTO

Marca: DALTEXTIL

Fabricante: DALTEXTIL

Modelo; TOALHA CHÃO

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

10.867.300/0001-26 CAROL COMERCIAL - EIRELI

*VENCEDOR*

Marca: IRACEMA

Fabricante: IRACEMA

Modelo: IRACEMA

45.693.344/0001 -61 GALERA DA CESTA BASIGA LTDA

Marca; FLABOM 163

Fabricante: FLABOM 153

Modelo: ÜNID

R$ 5,95

R$56,99

R$ 57.00

rE^'! 2u. Kii büby , . .

Preço Fsttmndo- P.S 2 00 'uni Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 0,00 Média dos Preços Obtidos: RS 0,00

Quantidade Descrição

200 Unidades Kit baby recém-nascido com 08 peças termômetro, conta gotas, pente, escova de cabelo, escova dental gengivas de silicone, co
rtador de unha, lixa de unha aspirador nasal.

Observação

I
Item 21; Lenços umedecidot

Preço Estimarlo: PS 1 ,'.14 'uiT Perccntua! - Preço Estimado Calculado: RS 17,14 Média dos, Preços Obtido 17'14

Quantidade Descrição

250 Unidades Lenços umedecidos sem fragrância que não causa irritação na pele. pacote com 100 unidades.

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. lArt. S''dalN65de07deJulhode202J

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA Data: 04/10/2022 09:00

Relatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128,118)
Código Valldaçao: BJ6XM75CmQch5(jOPSfZkNPMVhP66xsdC%2bdUxOVlV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d

htip://w«M'.b8ncodeprecoS-C»m.br/CertlficadoAutenttcldade?token=B|6XM76CmQch5qQPStZkNPMVhP66xsdC%252bdUxOV1V7CQqHU8nPlm6WA%253d%253d
0097



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL
DE HIGIENE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO INFANTIL, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Educação de Paranapoema/PR..

Descrição: Lenço umedecido - Lenço Umedecido Material: Não Tecido, Componentes: C/
Emoliente, Isento De Álcool , Uso: Infantil , Característica Adicional:

Hipoalergênico, Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM, Tipo Uso: Descartável

CatMat; 434966 - LENÇO UMEDECIDO, MATERIALNÃO TECIDO. DIMENSÔES:CERCA DE
10 X 20 CM, COMPONENTES:C/ EMOLIENTE, ISENTO DE ÁLCOOL,

CARACTERÍSTICA ADICIONAL:HIPOALERGÉNICO, TIPO USO:DESCARTÁVEL,
USO;INFANTIL

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP; SIM

Identificação; Nopregão 432022 / UASG:987747

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

37.937.325/0001 -05 KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Marca; USE IT

Fabricante: USE IT

Modelo; 400 UNIDADES

10.589.508/0001-20 CLAUDINEI FERREIRA DO NASCIMENTO PARANAPOEMA

*VENCEDOR*

Marca: Baby

Fabricante: Baby
Modelo: Lenço Umidecidos 19 x 12 cm

29.032.903/0001-36 PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI

Marca: FIESTA

Fabricante: FIESTA

Modelo: FIESTA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 17,00

RS 17,21

RS 17,21

Relatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: Bj6XM75CmQch5qQPSfZkNPMVhP66xsdC%2bdU)(OVIV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3d

ht1p://www.b3ncodeprecos.com.br/CerlificadoAutentickiade?token=Bj6XM76CmQcl>SqQPSfZkNPMVhP66*8dC%252bdUxOVI\/7CQqHU8nPtm6WA%253d%253d

0'0â8



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

-ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solUQão;teçnológiGa,que atende aos parâmetros de:désqLiisâ=dií;postos em Lee; vigentes,
= Instruções Normativas. Acórdãos, Hetjuíamentós, Decrétos ePortarias,- Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, :
complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma foníe;e, sim,iim meio para-que as pesquisas setam
realizadas dedorma seguraTáqil e éfica/.

Fontes de preços pesquisados no Banco de Preços;

1 - Banrisul

www.banrisul.com.br

2 - Prefeitura Municipal de Turvo/RR

turvopr.equiplano.com.br:7059/transparencia/licitacoes

3 - Compras BR

https://comprasbr.com.br/

4-ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 06/02/2023 08:41:02

Acessar a fonte aqui

Data: 14/01/2023 17:55:05

Acessar a fonte aqui

Data: 26/01/2023 10:56:56

Acessar a fonte aqui

Data:

Acessar a fonte aqui

Rdatório gerado no dia 06/02/2023 09:03:23 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: Bi6XM75CmQch5qOPSfZkNPM\/hP66*sdC%2bdUxOVlV7CQqHU8nPtm6WA%3d%3(J
hnp://vwnr.bancodeprecos.com,br/CertlficadoAutemlcldade?tol(en=Bj6XM75CmQch5qQPSf2kNPMVhP66xsdC%252bdU)cO\/lV7CQqHU8nPtm6WA%253d%253d

0033



Certificado de Preço Calculado
o Portai Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal
dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33885

Materiais Diversos

Fita Decorativa aplicação; fraldas descartáveis. Largura: 24mm. EMBALAGEM:
rolo, UNID. DE MEDIDA: Metro

Chave de Acesso

63e50,2eee8.aac67.60703.94cd0

Data do Cálculo

09/02/2023 12:27:48

Preço Calculado

R$ 154,48 / Fardo (FD)
Representatiyidade abaixo de 45%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 13/08/2022 até 09/02/2023

Região

Unidade

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Fardo (FD) - representando 50.58% das NF-e

Produtos Selecionados

7896104994068 37.27% FRALDA LOVECARE JUMBO P 9X28

/898133019555 0.85% CREMER FRALDA JUMBO P, 8X30UN TH

7896061995460 15.61% FR BABYSEC ULTRA MEGA PQ 6 X 42 UNID

17500435181294 - PAMPERS CONFORTSEC P 72ÜN FORTEBAG CX C 2

7891800346022 - FITA FRALDA BRANCA 19MMX20M PAPEL CREPE CREMER

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

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

CELEPAR

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

Cx. Postal 15061 [ www.celepar.pr.gov.br | e-mail:celepar@pr.gov.br

0100



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal
dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33886 Decorativa aplicação: fraldas descartáveis. Largura; 24mm, EMBALAGEM;

Materiais Diversos DE MEDIDA: Metro

Chave de Acesso

63eB0.2eee8.aac67.60703.94cd0

Data do Cálculo

09/02/2023 12:27:48

detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalcuiadc

Quantidade de NF-e Encontradas 5404 5398 S404 5398

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 11 9 11 9

Coeficiente de Variação 15,04% 14,81% 15,43% 14,91%

Coeficiente de Representatividade — — 30,64% 30,66%

Varlâncía 527,67 512,24 553,71 518,16

Desvio Padrão RS 22,97 RS 22,63 RS 23,53 RS 2Z76

Limite Inferior RS 68,40 RS 68,40 RS 68,40 R$68,40

Limite Superior RS 228,04 RS 228,04 RS 228,04 RS 228,04

Menor Valor RS 17,90 RS 90,00 RS 17,90 RS 90,00

Maior Valor RS 216,97 RS 216,97 RS 216,97 RS 216,97

Média

-dia Ponderada

RS 152,69 RS 152,82 RS 152,55 RS 152,68

RS 150,61 RS 151,36 ... —

Mediana RS 159,33 R$ 159,33 RS 159,31 R$159,15

Moda RS 154,66 RS 154,66 RS 156,14 R$157,01

Quantidade de Classes ... ... 18 18

Primeiro Quartil RS 128,26 RS 128,26 RS 128,34 RS 13129

Terceiro Quartil RS 168,17 RS 168,49 RS 169,75 R$ 168,31

Coeficiente de Variação Satisfatório Sim Sim Sim Sim

Representatividade Satisfatória Não Não NSo Não

Preço Calculado ... ... RS 154,17 R$154,48

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná [ Brasil | [41] 3200-5000 I Fax f411 3200-6600
'■fccELEPAR ^ n1Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr.gov.br ^ | ÍJ 1 M



©
Produtos

©
Filtros

©
Preço

£
Certificado

O preço foi calculado de acordo com os produtos e filtros abaixo apresentados, levando em consideração os preços
praticados nas operações de compra e venda, autorizadas por meio das Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná.
Por favor, revise os dados abaixo e consulte o preço calculado.

Não foi possível calcular o preço.
A amostragem de preços é baixa e/ou não foi atingido o número mínimo de fornecedores necessários para formação do cálculo.

CNPJ interessado pelo cálculo de preço
P-iíiM' FiSiíS?

^''"fàmrnçSosefáuaizadaapenasparaaamvanhamentodeçualidaííedoportstfenSoseiáapresmtadaemqualquerconsultapúUicA

' Filtros Selecionados

Período

13/08/2022 até 09/02/2023

Região

Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro, Oeste, Sudeste,
Sudoeste

Unidade

Unidade (UN) - representando 100.00% das NF-e
Solecionar Outra Unidadt?

Produtos Selecionados

HB FRALDA LD 70X70 CM LUXO C 5 UN
NaN%

7891899002953 FRALDA DE PANO 100 ALG EST 70X70 CM C 5 UN

V Detalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média

Média Ponderada

Simples Saneado Normal Recalculado

1  - 1

1  - 1

0102



Simples Saneado Normal Recalculado

Mediana

Moda

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

OüViDORiA O ■rRAftôpAíiÉNC.is.

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR

Kijj Môtfcus lerne. ISíl - Boití ftstirc» • S05Í0-174 - Cuiitibs - í'R fPaianá) Ç MAPA
41 3200-5000

f ©

rs

j 4 0103



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço • Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

12550 COMPOSIÇÃO: 60% algodão, 37% poliamida e 3% elastodieno. COR: Preta.

Vestuário MODELO: Social. TAMANHO; Único (37/44), UNID. DE MEDIDA: Unitário

Preço Calculado

R$ 6,64 / Unidade (ÜN)

Chave de Acesso

63d91.10400.0653a.4bc46.4d800

Data do Cálculo

31/01/2023 11:00:51

Baixo n^el de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sus aplicação é insuficiente sem uma

avaliação complementar

Filhos Selecionados

Peifodo 04/08/2022 até 31/01/2023

Região
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Centrai, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 58.91% das NF-e

Produtos Selecionados

"892517107876 0.00% Everly Confeces MEIA INF USA ALGOD O PCT 06 PARES

7892517107845 0.16% Everly Confec es MEIA INF LISA ALGOD O PCT 06 PARES

7891186075233 - MEIA lUPO AU WALK KiT3 03225089

7898646460028 9.46% Meias Feminina, Ayumi, Soquete, Cano curto. Coloridas

7898646460011 8.01% Meias esportivas, Marca CROW, Cano curto, Soquete, Algodão

A listagem de todos os (15) produtos está disponível no Porta! Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

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

Cx. Postal 15061 | www.celepar.pr.gov.br | e-mall:celepar@pr.gov.br
• vj 0104



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

12550 Meia, COMPOSIÇÃO: 60% algodão, 37% poliamida e 3% elastodieno, COR: Preta,

Vestuário MODELO; Social, TAMANHO: Único (37/44), UNíD. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

63d91.10400.0653a.4bc46.4d800

Data do Cálculo

31/01,'^023 11:00:51

detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 638 602 638 602

Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados 28 24 28 24

Coeficiente de Variação 79,92% 36,91% 77,00% 36,85%

Coeficiente de Representatividade ... ... 50,78% 49,67%

Variância 41,40 5,98 41,74 5,93

Desvio Padrão RS 6,43 RS 2,45 RS 6,46 R$2,43

Limite Inferior RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

Limite Superior RS 14,51 RS 14,51 R$ 14,51 R$14,51

Menor Valor RS 2,00 RS 2,00 RS 2,00 R$ 2,00

Maior Valor RS 47,99 RS 14,50 RS 47,99 RS 14,50

Média RS 8,05 RS 6,63 RS 8,39 R$6,61

..idia Ponderada RS 5,64 RS 5,41 —

Mediana RS 6,75 RS 6,68 R$7,16 R$ 6,39

Moda RS 7,40 RS 7,40 RS 6,93 R$5,37

Quantidade de Classes ... ... 14 13

Primeiro Quartil RS 5,16 RS 5,16 RS 4,91 RSS,01

Terceiro Quartil RS 8,90 RS 8,90 RS 9,66 R$ 8,77

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Não Não Não

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado ... ... RS 7,22 RS 6,64

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j (41) 3200-5000 j Fax (41) 3200-6600 .
:fl||KCELEPAR « ; ' H I

Cx. Postal 15061 I www.celepar.pr.gov,br I e-mail;celepar@pr.gov.br ' • v - VJ J



Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

J.ano não tecido. Branco para limpeza profissional. Medindo: Comprlmertto: 38

cm (variação admissível 10%), Largura: 30 cm (variação admissível 10%),

composto por viscose, com gramatura mínima de 50 micras, utilizados para

secagem de louças e mamadeiras, O pano deve ser resistente, macio, com

41965 grande absorção, baixo desprendimento de fiapos e resistente a produtos

-  Material Hospitalar químicos, picotado e fáceis de serem destacados, os panos devem ser
acondicionados em bobinas com pelo menos 300 panos, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: Na embalagem deve ser conter impressos em língua portuguesa

dados de identificação, como composição, data de fabricação e número de lote,

O produto deverá apresentar no mome_

Chave de Acesso

63d91.9a900.0653a.4bc46.4db70

Data do Cálculo

31/01/2023 11:37:45

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 25,33 / Unidade (UN)
Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 66.41% das NF-e

Produtos Selecionados

7891899037221 21.62% CUEiRO 80X80 CM C 02 UN CIA DO NENEM

7908131429963 22.97% CUEiRO BERCINHO ESTAMPAD01 00MX80CM PCT C 03UN FEMININO

^908131429970 18.92% CUEIRO BERCINHO ESTAMPAD01 00MX80CM PCT C 03UN MASCULINO

7891800357363 18.92% CUEIRO CREMER LUXO MENINA 80X80CM R372762

7896700808489 - CUEIRO F 80X60 KARINH0100 ALG EST C 3 4136 ROSA 7896700808489

A listagem de todos os (12) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema <3MS)

Pano não tecido. Branco para limpeza profissional. Medindo: Comprimento: 33

cm (variação admissível 10%), Largura: 30 cm (variação admissível 10%),

composto por viscose, com gramatura mínima de 50 micras, utilizados para

secagem de louças e mamadeiras, O pano deve ser resistente, macio, com

41965 grande absorção, baixo desprendimento de fiapos e resistente a produtos

Material Hospitalar ^iJfmicos, picotado e fáceis de serem destacados, os panos devem ser
acondicionados em bobinas com pelo menos 300 panos, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS: Na embalagem deve ser conter Impressos em língua portuguesa

dados de identificação, como composição, data de fabricação e número de lote,

O produto deverá apresentar no mome_.

Chave de Acesso

63d91.9a900.0653a.4bc46.4db70

Data do Cálculo

31/01/2023 11:37:45

.etalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fomecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

idia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

19,74%

RS 5,08

RS 11,33

R$ 38,97

RS 15,99

RS 36,70

RS 25,71

RS 26,48

RS 25,74

RS 25,74

RS 21,69

RS 28,60

19,70%

48,24%

25,62

R$ 5,06

RS 11,33

RS 38,97

RS 15,99

RS 36,70

RS 25,70

RS 25,74

RS 26,35

R$21,27

R$28,57

R$ 25,33

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

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasil | (41) 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Atadura Ortopédíca lOcm estéril, De algodão ortopedico em manta uniforme de

10 cm, cor ciara, sem impurezas e farpas, as ataduras ortopedicas sao elaboradas

a partir de fibras 100% aigodâo cru, transformadas em rolos de mantas uniformes,

possuem camada de goma aplicada em uma das faces, CARACTERÍSTICAS
Materiai Hospitalar ADICIONAIS: Deve apresentar de forma legível: identificação do produto,

fabricante, lote, data de fabricaçao, validade e registro na anvísa. embalado

individualmente esterilizada pore.to., UNID. DE MEDIDA: Unitário

Mmm
Chave de Acesso

63d91.82e00.0653a.4bc46.4dae0

Data do Cálculo

31/01/2023 11:31:26

Preço Calculado

R$ 21,49 / Unidade (UN)
k. Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 3S%. Sua aplicação é insuficiente sem uma

avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) • representando 94.57% das NF-e

f^odutos Selecionados

^98400480354 18.61% MANTA INFANTIL 90CM X1M REF CFOP6102 SOFITEX

7895176833398 11.69% MANTA BEBE JOLITEX BORDADA DISNEY MtCKEY DORMINDO 90X110 AZUL 7896176833398

7899740429584 6.93% MANTA BEB DEI BAMBINl LISO 80X105 ROSA

7896943268101 9.09% MANTA DE MICROFIBRA BEBE O 70X1 OOm MENINOS

7891202036514 - MANTA BEBE COM NANINHA SORTIDA O 75 X 1 00

A listagem de todos os (14) produtos está disponível no Portai Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 1 Curitiba | Paraná j Brasil j (41] 3200-5000 j Fax (41) 3200-6600
(^■HkCELEPAR a 4 a
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Certificado de Preço Calculado
O Portai Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte; sistema GMS)

Atadura Ortopédica lOcm estéril, De algodão ortopedico em manta uniforme de

10 cm, cor ciara, sem impurezas e farpas, as ataduras ortopedicas sao elaboradas

a partir de fibras 100% algodão cru, transformadas em rotos de mantas uniformes,

possuem camada de goma aplicada em uma das faces. CARACTERisnCAS

Material Hospitalar ADICIONAIS: Deve apresentar de forma legível: identificação do produto,

fabricante, lote, data de fabricaçao, validade e registro na anvisa. embalado

individualmente esterilizada por e.to., UNID. DE MEDIDA: Unitário
Chave de Acesso

63d91,82e00.0653a.4bc46.4dae0

Data do Cálculo

31/01/2023 11:31:26

detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recaicuiad

Quantidade de NF-e Encontradas 244 236 244 236

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 15 13 15 13

Coeficiente de Variação 152,42% 59,57% 117,87% . m,S9%

Coeficiente de Representatividade ... ... 65,98% 67,80%

Variância 2282,64 209,37 2065,26 190,71

Desvio Padrão R$ 47,78 RS 14,47 RS 45,45 R$ 13,81

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

Limite Superior R$ 65,38 RS 65,38 R$ 65,38 ^ RS 65,38

Menor Valor RS 2,00 RS 2,00 RS 2,00 R$ 2,00

Maior Valor RS 476,00 RS 49,99 RS 476,00 RS 49,99

Média

idia Ponderada

RS 31,35

RS 5,58

RS 24,29

RS 5,02

RS 38,56 RS 24,41

Mediana RS 17,90 RS 17,90 R$29,82 , RS 18,00

Moda RS 17,90 RS 17,90 RS 23,55 RS 17,27

Quantidade de Classes ... ... 11 11

Primeiro Quartil RS 11,90 RS 11,90 RS 15,91 ^ RS 14,39

Terceiro Quartil RS 33,29 RS 33,29 R$43,72 RS 35,57

Coeficiente de Variação Satisfatório mo Não Não Nâo

Representatividade Satisfatória Sim Stm Sim Sim

Preço Calculado — — R$29,82 RS 21,49

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

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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Caracterfsticas do Produto (fonte: sistema GMS)

Pano, Multíuso, COR: Azul, COMPOSIÇÃO: 50% fibras de víscose, e 50% de

poiiester, DIMENSÃO: 50x30cm, USO: Limpeza geral. Rolo com 300 metros,
contendo 600 panos, UNID, DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

63d91.48a00,0653a,4bc45.4d9d0

Data do Cálculo

31/01/2023 11:15:54

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 10,16 / Unidade (UN)
Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 71.43% das NF-e

Produtos Selecionados

7891899016646 3.85% BABETE CARICIA 32X32CM C 3 UN

7891899015311 15.38% BABETE MINASREY BABY 32X32 CM C 3 UN

7899626511051 0.00% BABÍTA VIES 3PCS REF1051 BEK

7895597360391 BABITA PACOTE C DUAS PECAS COR 161 PACOTE 2 TU

7902020050207 25.64% BABITA INFANTIL REF FM 3501

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

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

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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Pano, Multiuso, COR: Azul, COMPOSIÇÃO: 50% fibras de viscose, e 50% de

poliester, DIMENSÃO: 50x30cm, USO: Limpeza geral. Rolo com 300 metros,

contendo 600 panos, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

63d91.48a00.0653a.4bc46.4d9d0

yetaihamento do Cálculo

Data do Cálculo

31/01/2023 11:15:54

Simples Saneado Noimal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

Média

idia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

35,42%

RS 3,66

RS 2,63

RS 18,39

RS 4,18

RS 16,98

RS 10,33

RS 9,13

RS 9,98

RS 9,28

RS 8,54

RS 12,48

33,42%

63,53%

12,27

RS 3,50

RS 2,63

RS 18,39

RS 4,18

RS 16,98

RS 10,48

RS 9,84

RS 9,16

9

R$ 8,72

RS 12,25

R$10,16

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 [ Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portai Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33886 Decorativa aplicação: fraldas descartáveis. Largura: 24mm, EMBALAGEM:

Materiais Diversos Metro

Chave de Acesso

63d91.38600.0653a.4bc46.4d930

Preço Calculado

Data do Cálculo

31/01/2023 11:11:08

R$ 176,31 / Fardo (FD)
Representativídade abaixo de 45%. Sua aplicação é insuficiente sem uma avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Fardo (FD) - representando 72.04% das NF-e

Produtos Selecionados

7895104994020 12.17% FRALDA LOVECARE JUMBO XXG 9X20

/896104992149 12.13% FRALDA MlLt BABY GIGA XG 4X68

7896061995927 832% FR BABYSEC ULTRA MEGA XG 6 X 30 UNID

7896104992132 10.96% FRALDA MIL) BABY GIGA XXG 4X58

7896104994037 10.44% FRALDA LOVECARE JUMBO XG 9X22

A listagem de todos os (14) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da

chave de acesso deste documento.

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

•  Rua Mateus Leme 1661 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41J 3200-6600 .
.[AÜcelepar t n 1
•JPP' Cx. Postal 15061 j www.celepar.pr.gov.br j e-mail:celepar@pr.gov.br w A



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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB}.

Caracterfsticas do Produto (fonte: sistema GMS)

33886

Materiais Diversos

Fita Decorativa aplicação: fraldas descartáveis. Largura: 24mm, EMBALAGEM;

rolo, UNID. DE MEDIDA; Metro

Chave de Acesso

63d91.38600.0653a.4bc46.4d930

Data do Cálculo

31/01/2023 11:11:08

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 47339 41698 47339 41698

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 19 11 19 11

Coeficiente de Variação 20,54% 7,52% 20,91% 7,55%

Coeficiente de Representatividade ... ... 44,56% 42,13%

Variância 1173,15 175,21 1210,97 176,83

Desvio Padrão RS 34,25 RS 13,24 RS 34,80 R$13,30

Limite Inferior RS 129,79 RS 129,79 RS 129,79 =  R$ 129,79

Limite Superior RS 216,67 RS 216,67 RS 216,67 R$216,67

Menor Valor RS 11,50 RS 134,78 RS 11,50 R$ 134,78

Maior Valor RS 266,32 RS 216,58 R$266,32 \ R$ 216,58

Média RS 166,77 RS 176,06 RS 166,46 R$ 176,08

idia Ponderada RS 154,66 RS 177,37 —

—

Mediana RS 177,11 RS 178,44 RS 175,81 R$177,80

Moda RS 74,56 RS 154,66 RS 183,23 R$ 179,24

Quantidade de Classes ... ... 23 23

Primeiro Quartil RS 162,37 RS 167,21 RS 161,07 R$ 165,30

Terceiro Quartil RS 184,09 RS 187,86 RS 184,95 R$ 184,34

Coeficiente de Variação Satisfatório Sim Sim Sim Sim

Representatividade Satisfatória mo Não Não Não

Preço Calculado ... ... RS 174,41 RS 176,31

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

•  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j (41) 3200-5000 j Fax (41j 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Porta! Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33890

Matetiais Diversos

Fita Reposicional aplicação; ftald,^ descartáveis. Largura: 2,5cm EMBALAGEM;
Rolo, ÜNID. DE MEDIDA: Metro

Chave de Acesso

63d91.c8f00.0653a.4bc46.4dc50

Data do Cálculo

31/01/2023 11:50:07

Preço Calculado

17,89 / Unidade (UN)
Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima dei357^ SuâiàpficaçSo éJnsuficiente sem uma

avaliação complementar ^ .

Filtros Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

Centro-Ocidentaí, Centro-Orientaí, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte
Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Região

Unidade Unidade (UN) • representando 54.92% das NF-e

Produtos Selecionados

^98937345027 6.06% FR FERINHA MEGA M C70

7898231622225 0.00% FRALDA DESC GERIAT ADULT 8 UN M CONFORTMAX

7898558281445 - FRALDA GERiATRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M PACOTE COM B UNIDADES

7908414421417 12.12% FRALDA HIGI NICA DESCART VEL MIMO DIAPER F MEA M12PCS

7898286541798 1.01% FRALDA DESC INFANTIL TAM EG BABY WfLLY C14 MARDAM

A listagem de todos os (10) produtos está disponível no Portai Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

ÍCELEPAR
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido peta Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistenDa GMS)

33890 Reposicional aplicação; fraldas descartáveis. Largura: 2,5cm EMBALAGEM;
_  Rolo, UNID. DE MEDIDA: Metro

Materiais Diversos '

etaihamento do Cálculo

!«;a

Chave de Acesso

63d91.c8f00.0653a.4bc46.4dc50

Data do Cálculo

31/01/2023 11:50:07

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 106 103 106 103

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 14 12 14 12

Coeficiente de Variação 47,89% 36,93% 51,19% 37,34%

Coeficiente de Representatividade ... ... 61,32% 63,11%

Variância 99,45 52,83 105,10 54,04

Desvio Padrão RS 9,97 RS 7,27 RS 10,25 R$7,35

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

Limite Superior RS 42,63 RS 42,63 RS 42,63 R$ 4^63

Menor Valor RS 1,24 RS 1,24 R$1,24 R$ 1,24

Maior Valor RS 75,00 RS 41,20 R$75,00 R$ 41,20

Média RS 20,82 RS 19,68 RS 20,03 R$ 19,69

idía Ponderada RS 16,48 RS 15,55
—

—

Mediana RS 16,76 RS 16,75 RS 16,63 RS 16,47

Moda RS 26,66 RS 26,66 RS 12,30 R$ 15,23

Quantidade de Classes ... ... 10 10

Primeiro Quartil R$ 15,38 RS 15,38 RS 12,38 RS 14,78

Terceiro Quartil RS 26,28 RS 26,28 RS 25,75 RS 23,82

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Não Não Nâo

Representatividade Satisfatória Sim Stm Sim Sim

Preço Calculado
... ... R$ 17,85 RS 17,89

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33885

Materiais Diversos

Fita Decorativa aplicação; fraldas descartáveis, Largura: 24mm, EMBALAGEM:

rolo, UNID. DE MEDIDA: Metro

Chave de Acesso

63d91.dc600,0653a.4bc46.4dcf0

Data do Cálculo

31/01/202311:55:15

Preço Calculado

R$ 37,17 / Unidade (UN)
i Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma

avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste
Região

Unidade Unidade (UN) - representando 74.67% das NF-e

Rxsdutos Selecionados

^896104995761 40.46% Fralda Adulto Mili ViTA G

7896104992159 36.49% Fralda Mili Baby GIGA G

7896104993989 15.64% Fralda loveCare MEGA G

7896104994214 5.73% Fralda Mili Ultra Seca MEGA G

7896104995235 1.10% Fralda Adulto Mili ViTA MEGA G

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

CELEPAR

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil j f41) 3200-5000 [ Fax [41] 3200-6600

Cx. Postal 15061 | www.celepar,pr.gov.br j e-mail;celepar@pr.gov.br
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33886 Decorativa aplicação; fraldas descartáveis. Largura: 24mm, EMBALAGEM:
_  rolo, UNID. DE MEDIDA: Metro

Materiais Diversos

etaihamento do Cálculo

ME»

Chave de Acesso

63d91.dc600.0653â.4bc46.4dcf0

Data do Cálculo

31/01/2023 11:55:16

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

-•dia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

52,60%

338,90

RS 18,41

RS 0,00

RS 103,72

RS 5,12

RS 75,00

RS 35,00

RS 29,23

RS 39,97

RS 5,12

RS 17,99

RS 52,28

51,05%

45,25%

327,02

RS 18,08

RSo,ob

R$103,72

R$ 5,12

R$75,00

R$35,43

R$ 39,12

RS 54,04

15

R$ 18,35

R$ 52,10

R$37,17

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

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

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33886

Matefisis Díver&os

^Fita Decorativa aplicação: fraldas descartáveis, Largura; 24mm, EMBALAGEM;

rolo, UNID. DE MEDIDA: Metro

Chave de Acesso

63d91.f5300.0653a.4bc46.4de00

Data do Cálculo

31/01/2023 12:01:55

Preço Calculado

R$ 29,85 / Unidade (UN)
Baixo nível de honrogeneidade devido |p Coeficiente de Variação^estar açím3ide 35%i:Suaápllçação é insuficiente sem uma

J; , ,, avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

Região

Unidade

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade (UN) - representando 88,16% das NF-e

Produtos Selecionados

^ 40827056 - FRALDA AD DESC GG C 50

7898937345041 10.00% FR FERINHA MEGA GG C58

7898937345621 1167% FRALDA FERINHA HÍPER GG C 42UN L

7896104994160 23.33% FRALDA MILl ü SECA JUNBINHO GG C48 UN

7898172342379 50.00% FRALDA ANJINHO PACOTAO GG €18 UNIDADES

A listagem de todos os (10) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

CELEPAR

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico ] 80530-010 j Curitiba | Paraná | Brasil \ [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

33886 Decorativa aplicação; fraldas descartáveis. Largura: 24rnm, EMBALAGEM:
rolo, UNID. DE MEDIDA: Metro

Materiais Diversos

Chave de Acesso

63d91.f5300.0653a.4bc46.4de00

Data do Cálculo

31/01/2023 12:01:55

etalhamento do Cálcuio

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

jdia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

52,60%

305,36

RS 17,47

RS 0,00

R$ 82,53

RS 1,30

RS 75,45

RS 33,22

RS 15,80

RS 27,90

RS 19,99

RS 19,98

RS 45,00

49,49%

56,72%

267,51

R$16,36

RS 0,00

RS 82,53

RS 1,30

RS 75,45

R$33,05

RS 27,44

RS 24,47

8

R$ 21,23

R$43,30

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

,  Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasil j [411 3200-5000 I Fax 1411 3200-6600
vvfHCELEPAR
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

20725 Gluconato de clorexidina 4%, Shampoo, EMBALAGEM: Frasco 230 ml, UNID. DE

Medicamento MEDIDA; Unitário

veterinário ,

Preço Calculado

Filtros Selecionados

R$ 8,30 / Unidade (UN)
Período 04/08/2022 até 31/01/2023

Chave de Acesso

63d92.59c00.0653a.4bc46.4e0f0

Data do Cálculo

31/01/2023 12:28:38

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 64.49% das NF-e

Produtos Sel»:ionados

7891010030094 13.68% SH JOHNSONS BABY REGULAR 200 ML

7891150037397 19.10% SEDA SH CERAMIDAS 12X32SML

. 391150037519 1639% SEDA SH LISO PERFEITO 12X325ML

7899706187343 13.65% SH ELSEVE HIDR HIALU 200ML

7899706170833 11.64% ELS SH LNG SNS 200ML

A listagem de todos os (8) produtos está disponível no Porta! Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

:,ijM^CELEPAR
Rua Mateus Leme 1581 j Centro Cívico | 80630-010 j Curitiba j Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

20725 Gluconato de clorexidina 4%. Shampoo, EMBALAGEM: Frasco 230 ml, UNID. DE
Medicamento MEDIDA: Unitário

veterinário

Chave de Acesso

63d92.59c00.0653a.4bc46.4e0f0

Data do Cálculo

31/01/202312:28:38

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 50564 42904 50564 42904

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 240 199 240 199

Coeficiente de Variação 29,76% 16,34% 35,78% 16,29%

Coeficiente de Representatívidade ... ... 54,18% ;  52,66%

Variância 8,03 1,94 10,90 f  1,93

Desvio Padrão R$ 2,83 RS 1,39 RS 3,30 .  RS 139

Limite Inferior RS 4,48 RS 4,48 RS 4,48 R$4,48

Limite Superior RS 13,32 , RS 13,32 RS 13,32 RS 13,32

Menor Valor RS 4,98 RS 4,98 RS 4,98 R$ 4,98

Maior Valor RS 107,74 RS 13,31 RS 107,74 RS 13,31

RS 9,52 RS 8,51 RS 9,23 R$8,52

Média Ponderada RS 9,11 RS 8,28 ... ...

Mediana RS 8,43 RS 8,25 RS 8,24 R$ 8,26

Moda RS 8,99 RS 8,99 RS 7,21 RS 8,06

Quantidade de Classes ... ... 23 23

Primeiro Quartil RS 7,79 RS 7,79 RS 6,61 R$7,62

Terceiro Quartil RS 10,00 RS 10,00 RS 11,04 R$ 9,07

Coeficiente de Variação Satisfatório Sim Sim Não Sim

Representatívidade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado ... ... RS 8,53 RS 8,30

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

Rua Mateus Leme 1661 j Centro Cívico [ 80530-010 j Curitiba 1 Paraná j Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Acessório

Saboneteira, MEDIDA; Altura: 24cm, Largura; 12cnn, Profundidade: 12,5cm,

CAPAGDADE: SOOmi, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Branca de parede.
Desenvolvida para sabonetes líquidos. Detergentes sintéticos e sabonetes

antibactericidas. Fabricada em plástico ABS resistente, UNID. DE MEDIDA:

Unitário

Chave de Acesso

63d92.3d400.0653a.4bc46.4e070

Data do Cálculo

31/01/2023 12:20:45

Preço Calculado

R$ 12,41 /Unidade (UN)

Baixo ofvel de homc^eneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é Insuficiente sem uma

avaliação compiementar

Filtros Seledonados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 48.03% das NF-e

F^odutos Selecionados

396512904621 1837% SAB ÜQ GüC BEBE 250ML

7891010005757 1038% JS BABY SAB LIQ CABECA PES12X200ML

7891010042950 6.91% iS BABY SAB LIQ HORA SONO 12X200ML

7896641810510 236% PROCTODERM100 ML

7896018700338 10.85% LIQ SOA HUG XSUAVE12X200 ML TRA

A listagem de todos os (12) produtos está disponível no Portai Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

# Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná j Brasil | [411 3200-5000 I Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB),

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

19858

Acessório

Saboneteira, MEDIDA: Altura: 24crri, Largura: 12cm, Profundidade: 12.5cm,

CAPACIDADE: SOOmI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Branca de parede.
Desenvolvida para sabonetes líquidos. Detergentes sintéticos e sabonetes

antibactericidas. Fabricada em plástico ABS resistente, UNID. DE MEDIDA:

Unitário

mi

Chave de Acesso

63d92.3d400.0653a.4bc46.4e070

detalhamento do Cálculo

Data do Cálculo

31/01/2023 12:20:45

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 21882 21459 21882 21459

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 264 260 264 260

Coeficiente de Variação 55,15% 50,59% 55,76% 49,24%

Coeficiente de Representatividade ... ... 45,76% ^ 46,56%

Variância 50,23 39,15 50,81 37,69

Desvio Padrão RS 7,09 RS 6,26 RS 7,13 RS 6,14

Limite Inferior RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

Limite Superior RS 34,49 RS 34,49 RS 34,49 R$34,49

Menor Valor RS 1,70 RS 1,70 RS 1,70 R$ 1,70

Maior Valor RS 42,58 RS 34,09 RS 42,58 RS 34,09

^i^dia RS 12,85 RS 12,37 RS 12,78 RS 12,47

Média Ponderada RS 8,65 RS 8,55 ...

Mediana R$12,99 RS 12,89 RS 12,97 RS 12,96

Moda RS 4,93 RS 4,93 RS 6,57 RS 5,56

Quantidade de Classes ... — 21 21

Primeiro Quartil RS 6,29 RS 6,29 RS 6,13 RS 6,27

Terceiro Quartil RS 17,57 RS 17,57 RS 17,77 RS 17,48

Coeficiente de Variação Satisfatório Nâo Não Não Nâo

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado ... ... RS 12,46 R$12,41

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba | Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600 ^ g - 0123
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

27305 mosquiteira, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Tipo Industrial, para janela tipo

Material para basculante. cor preta, com esquadria em alumínio anodizado fosco completa,
construção DE MEDIDA: Metro quadrado

Chave de Acesso

63d92.96200.0653a.4bc46.4e150

Data do Cálculo

31/01/2023 12:44:49

Preço Calculado

R$ 214,54/peça (PC)
Baixo nível de horríogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é insuficiente sem uma

avaliação complementar

Filtit)s Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

R^iSo
Centro-Ocidental, Centro-Oriental, Centro-Sui, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Peça (PC) - representando 31.96% das NF-e

Produtos Selecionados

891738696756 37.72% TELA GERDAU Q196 PN 2,45X6M

7898428010106 826% TELA MOSQUITEIRO CINZA 1,20 MT

7898423270826

7898423270819

- TELA TECIDA MOSQUITEIRO VERDE 1 20m x 50m

- TELA TECIDA MOSQUITEIRO BRANCA 1 20m x 50m

7898428010144 8.93% TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,20 MT

A listagem de todos os (16) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná I Brasil [ Ml) 3200-5000 j Fax [411 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Materiai para

construção

Tela mosquiteira, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Tipo industrial, para janela tipo

bascuiante, cor preta, com esquadria em alumínio anodizado fosco completa,
linha 25, UNID. DE MEDIDA: Metro quadrado

uetaíhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite Inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

^l^dia

Niédia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

53,50%

15966,11

R$ 126,36

R$ 0,00

R$ 757,06

R$ 5,50

R$ 490,22

RS 236,17

RS 367,95

RS 159,36

RS 157,70

RS 131,41

RS 381,67

Chave de Acesso

63d92.96200.0653a.4bc46.4e150

Data do Cálculo

31/01/2023 12:44:49

Simples Saneado Nonnai Recalculado

52,35%

62,53%

15603,85 ,

R$124,92 ^

R$0,00

R$ 757,06 k

R$5,50 •

R$ 490,22

R$ 238,60

R$:i7o,õ6;;

R$ 136,00 :

13

R$ 137,78

R$379,07

R$ 214,54

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico | 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasil | [41] 3200-5000 | Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

49848 Creme para prevenção de assaduras em peles sensíveis de bebês que possui

Equipamento 'anolina. Formando uma barreira protetora transparente, e Pró-Viíamina 65, que
Instrumento eAparemoP®"®^''^ deixando-a mais resistente. MARCA; BEPANTOL BABY

para uso Hospitalar CREME - BAYER. EMBALAGEM: Frasco de ÕOG, UNID. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

63d92.9f500.0653â.4bc46,4e160

Data do Cálculo

31/01/202312:47:16

Preço Calculado

Filtros Selecionados
R$ 20,91 /Unidade (UN)

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

Região
Centro-Ocidentat Centro-Orientai, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte
Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 69.54% das NF-e

Produtos Selecionados

7896018704152 39.07% CREME ASS HUG SUP GARE 12X80 GR TRA

7896018704169 29.92% CREME ASS HUG PURO Y NAT 12X80 GR TRA

, 898039561704 0.15% CREME DE ASSADURA PERSONALIDADE B12X60G

3504105024932 12.01% MUSTELA CR ASSAD VITA 123IIOG

7896018750791 7.04% CREME ASS HUG SUP CARE 4X3X80 GR TRA

A listagem de todos os (12) produtos está disponível no Portai Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

, —1^ Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná | Brasil | (41) 3200-6000 [ Fax 141] 3200-6600
',,^^KCELEPAR
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo
apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

49848 Creme para prevenção de assaduras em peles sensíveis de bebês que possui

Equipamento Formando uma barreira protetora transparente, e Pró-Vitamina B5, que
Instrumento eAparelho^®"®^^® deixando-a mais resistente. MARCA; BEPANTOL BABY

para use Hospitalar CREME - BAYER. EMBALAGEM: Frasco de 60G, UNID. DE MEDIDA; Unitário

Chave de Acesso

63d92.9f500.0653a.4bc46.4el60

Data do Cáiculo

31/01/2023 12:47:16

Detalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalailado

Quantidade de NF-e Encontradas 2043 1448 2043 1448

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 63 43 63 43

Coeficiente de Variação 50,58% 11,92% 49,46% 12,30%

Coeficiente de Representatividade — ... 47,92% 50,00%

Variância B9,01 6,09 130,96 6,46

Desvio Padrão RS 11,79 RS 2,47 RS 11,44 R$2,54

Limite Inferior RS 11,74 RS 11,74 R$ 11,74 R$ 11,74

Limite Superior RS 29,74 RS 29,74 RS 29,74 R$29,74

Menor Valor RS 2,00 RS 12,00 RS 2,00 R$ 12,00

Maior Valor RS 69,98 RS 29,00 RS 69,98 R$ 29,00

RS 23,31 RS 20,70 RS 23,14 R$ 20,66

^lédia Ponderada RS 20,19 RS 20,85 —
...

Mediana R$ 21,41 RS 20,91 RS 20,91 R$ 21,00

Moda RS 16,47 RS 16,47 RS 21,12 R$ 21,63

Quantidade de Classes ... — 16 15

Primeiro Quartil RS 18,49 RS 19,99 RS 18,34 R$ 19,35

Terceiro Quartil RS 22,99 ... RS 23.01 RS 22,30

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Sim Não Sim

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado
... — RS 20,79 RS 20,91

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba | Paraná | Brasil j [41] 3200-5000 I Fax [411 3200-6600 ^ _ m
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do

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

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto {fonte: sistema GMS)

Toalha, De Banho, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: 100% Algodão, DIMENSÃO:

120cm de comprimento por 70cm de largura, PESO MÍNIMO: 200g,

ACABAMENTO: Barra lateral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem com 10
unidades, UNID. DE MEDIDA: unitário

Chave de Acesso

63d92.a7l00.0653a.4bc46Ae1aO

Data do Cálculo

31/01/2023 12:49:20

Preço Calculado

R$ 7,30 / Unidade (UN)
Baixo nível de homogeneidade devido ao Coeficiente de Variação estar acima de 35%. Sua aplicação é itiájficiente sem

avaliação complementar

Filtros Selecionados

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

Região
Centro-Ocidental, Centro-Orlental, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba, Noroeste, Norte Central, Norte

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unújade Unidade (UN) - representando 77.86% das NF-e

Produtos Selecionados

398915154009 2423% TOALHA P BANHO 50X100 CM IRACEMA

7898359730012 17.66% TOALHA DE BANHO LISTADA NT LISTADA NT

7898578484284 0.77% TOALHA BANHO LISA FELP FLABOM 70X140CM 3x1

7898332270320 7.68% TOALHA DE BANHO LISTADA POPULAR LISTADA POP

7898643820054 7.76% TOALHA DE BANHO LISTRADA

A listagem de todos os (74) produtos está disponível no Portal Menor Preço e pode ser consultada por meio do QR-code ou da
chave de acesso deste documento.

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

Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico j 80530-010 | Curitiba j Paraná | Brasil | [411 3200-5000 I Fax 141] 3200-6600
i.nBCELEPAR
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Toalha, De Banho, COR; Branca, COMPOSIÇÃO: 100% Algodão. DIMENSÃO:
120cm de comprimento por 70cm de largura, PESO MÍNIMO: 200g,

ACABAMENTO: Barra lateral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem com 10
unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Chave de Acesso

63d92.a7100.0653a.4bc46.4ela0

Data do Cálculo

31/01/2023 12:49:20

uetalhamento do Cálculo

Simples Saneado Normal Recalculado

Quantidade de NF-e Encontradas 1185 1074 1185 1074

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados 112 103 112 103

Coeficiente de Variação 104,61% 52,49% 82,45% 52,59%

Coeficiente de Representatividade ... ... 70,46% 52,33%

Varíância 122,76 18,99 107,31 18,94

Desvio Padrão RS 11,08 RS 4,36 RS 10,36 RS 4,35

Limite Inferior RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00

Limite Superior RS 21,63 RS 21,63 RS 21,63 RS 21,63

Menor Valor RS 2,15 RS 2,15 RS 2,15 RS 2,15

Maior Valor RS 209,80 RS 20,00 RS 209,80 RS 20,00

^^dia RS 10,59 RS 8,30 RS 12,56 R$8,28

iviédia Ponderada RS 8,32 RS 7,66 — ...

Mediana RS 7,50 RS 6,99 RS 10,78 R$7,00

Moda RS 5,50 RS 5,50 RS 9,07 RS 5,13

Quantidade de Classes ... ... 15 15

Primeiro Quartil RS 5,50 RS 5,50 RS 6,47 R$ 5,11

Terceiro Quartil RS 11,95 RS 11,95 RS 15.10 RS 10,11

Coeficiente de Variação Satisfatório Não Não Não Não

Representatividade Satisfatória Sim Sim Sim Sim

Preço Calculado
... — RS 10,78 R$730

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

Rua Mateus Leme 1561 j Centro Cívico j 80530-010 j Curitiba j Paraná | Brasil | {41) 3200-5000 j Fax [41] 3200-6600
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Certificado de Preço Calculado
O Portal Menor Preço - Compras, mantido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram realizados de acordo com os produtos e filtros abaixo

apresentados, levando em consideração os preços praticados nas operações autorizadas por meio das
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e, no Estado do Paraná e tendo como base o estudo realizado no Fórum Fiscal

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Lenço umedecido. Em fibra sintética reastente e flexível, MEDIDA: 20xl2cm.

5358 Elaborado com ingredientes nSo alcoólicos, pH neutro, com lanolina e extrato de

Lenço urnedecido ^'9odão, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Testado dermatologkamente,
EMBALAGEM: Balde plástico com 400 unidades. UNID. DE MEDIDA: Unitário

\mzrr,

Chave de Acesso

63d92.bf700.0653a.4bc46.4e210

Data do Cálculo

31/01/202312:55:46

Preço Calculado

Filtros Selecionados
R$ 9,44 / Unidade (ÜN)

Período 04/08/2022 até 31/01/2023

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

Pioneiro, Oeste, Sudeste, Sudoeste

Unidade Unidade (UN) - representando 53.54% das NF-e

Produtos Selecionados

7891106915052 16.83% Bepantol Baby Wipes WIPE POU 48 BR

7896018700536 39.75% LE INT FEM INTM S PERF SOFTP 4X10X16 SLT

^
896018704039 25.66% BT MOI NEVE TOQDASEDA PAQ 24X48 DERM

7891010247324 17.75% JS TOAL UMED LIMPEZA SUAVE 44UN

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

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

Paraná - CELEPAR, certifica que os cálculos foram reaIi2ados de acordo com os produtos e filtros abaixo

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

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

dos Estados Brasileiros (FFEB).

Características do Produto (fonte: sistema GMS)

Lenço umedecido. Em fibra sintética resistente e flexível, MEDIDA: 20x12CTn,

5358 Elaborado com ingredientes nâo alcoólicos, pH neutro, com lanolina e extrato de

Lenço umedecido alOodSo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Testado dermatologicamente,
EMBALAGEM; Balde plástico com 400 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário

mmm
Chave de Acesso

63d92.bf700,0653a.4bc46.4e210

Data do Cálculo

3V01/2023 12:55:46

uetalhamento do Cálculo

Quantidade de NF-e Encontradas

Quantidade de Fornecedores Distintos Encontrados

Coeficiente de Variação

Coeficiente de Representatividade

Variância

Desvio Padrão

Limite inferior

Limite Superior

Menor Valor

Maior Valor

fviédia Ponderada

Mediana

Quantidade de Classes

Primeiro Quartil

Terceiro Quartil

Coeficiente de Variação Satisfatório

Representatividade Satisfatória

Preço Calculado

Simples Saneado Normal Recalculado

31,18%

RS 2,92

RS 0,00

RS 20,11

RS 4,97

RS 17,83

RS 9,35

RS 10,23

RS 9,79

RS 6,26

RS 6,26

RS 11,80

31,89%

47,42%

8,82

RS 2,97

R$ 0,00

RS 20,11

RS 4,97

RS 17,83

RS 9,31

RS 9,82

RS 6,10

17

RS 5,28

RS 11,86

R$9,44

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

•  Rua Mateus Leme 1561 | Centro Cívico | 80530-010 | Curitiba | Paraná j Brasil 1 [41] 3200-5000 | Fax [411 3200-6600
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL . 1066, CENTRO

CNPJ: 20.962.892.0001-19

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PR

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de kits gestantes, para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
especificações contidas no Termo de Referência.

Objeto Quant

Tip. top de malha 100% algodão, nas 180 de
cores diversas masculino e feminino nos cada

_ tamanhos P, M e G. tmnho
Kjamas baby nos tamanhos P, M e G 180 de
masculino e feminino em cores diversas cada

tamnho
Meias soquete branca (0-12 meses) 65% 460
algodão, 30% poliamlda e 5% de outras
fibras.

Cueiros baby tecido flanela 100% algodão 180
em cores diversas masculino e feminino

tamanho BOxSOcm.

Manta leve de soft ou plush 100% 180
algodão, cores diversas masculino e
feminino 88x76cm.
Babitas feitas c-om tecido de fralda dupla 180
100% algodão, cor branca bordado com
cores diversas 35c65cm.
Fraldas de pano confeccionada em tecido 200
duplo 100% algodão 30/cm2 cor branca
tamanhos 65x65cm.
Fralda descartável com cobertura suave, 200 pcte
gel absorvente que absorve e solidifica o de cada
fluxo rapidamente, barreira protetora tamnho
contra vazamento e abas ajustáveis, todos
os tamanhos. P, M, G, GO.
Body manga curta feito com malha 100% 180 de
algodão com elastano nas cores diversas cada
masculino e feminino tamanhos P, M e G. tamnho
Body manga longa feito com malha 100% 180 de
algodão com eiáscktiyaifaB/tawase<f?aoEáatt a cada

Elias R. Fritzen ~
CNPJ: 20.962.892/0001-19 (
Av. Rio Grande do Sul 1066 \Q

CEP; 85750-000 - Planalto - PR /O i

180 de

cada

tamnho

180 de

a cada

Unid. Preço
:  ■ unitário

UN 19,90

22,90

13,90

22,90

UN 22,90

Preço
total

3.582,00

4.122,00

2.254,00

22,90 4.122,00

49,90 8.982,00

2.502,00

1.180,00

4.122,00

4.122,00

I  n132



CNPJ:76.460.526/000M6
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

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

masculino e feminino tamanhos P, M e G.
BOLSA maternidade, abertura superior
com ziper 10% poliéster; abertura 37cm.
Duas alças de mão e uma alça de ombro
em polipropileno.
- 1 Bolso frontal fechamento em ziper 06,
100%

Dois bolsos laterais em tela

Shampoo baby, todos os tipos de cabelos,
não cause ardéncia e irritação testado e
aprovado dermatologicamente 200ml.

Sabonete neutro em liquido para todos os
tipos de pele, que não cause ardéncia
nem irritação, testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

_ Mosquiteiro de Varal de tule para berço
Creme preventivo de assaduras nistatina
+ oxido de zinco 60 g

Toalha de banho com capuz, tamanho
65x80 cm, composição 100% a^odâo,
gramatura 360 mg/m2 com ótima
absorção e conforto.

Kit baby recém-nascido com 08 peças
termômetro, conta gotas, pente, escova de
cabelo, escova dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha aspirador
nasal.

Lenços umedecidos sem fragrància que
não causa irritação na pele, pacote com
100 unidades.

tamnho

11.980,00
59,90

15,50

2.700,00

1.360,00

25,00 5.000,00

7.000.00

15,90 3.975,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 DIAS

PLANALTO 06 DE DEZEMBRO DE 2022

ASSINATURA COM GARI

Criativa Livraria e PapelariaEfias R. Frítzen
CNPJ: 20.962.892/0001-19

CEP- 857^:nnn® 1066I-EP. 85750-000 - Pianalto - pr

0133



O ' « pry^to^»Utfol>vt#^on.b>-'-h C-1 -^5"5"7"9.t o.« w-"e^trLj.diQcaiN-a«pr-fortôi^r «

@8!»^
^nnMKtKOM . Cat^)tn»fv

W- S7«t»

5.K-*-«»*'a«» MwA oer^^ ' ^ CfHdWA<«n« ctm .conpm *B
wa* a feüJ Pr^;p«3 • SQÉM > foi^ws cm» Qat^s >

TIp Top Beb« Menina Algo- Q
dão Super Confortável Ba
nho De Sol

R$19^"
enr> R% t>"«imiuiüs

Q) <:h«9ât« uieuniia.roiftiCKH R$25''

Raíllto •Miir» 5«gtin(]A*(«tfij e lurr;A-r»lrü
t3 d« Uoronibro (;m ̂ imd agdncid
McrCiKlo I.lvc« DOr RS íi"

i V

Anúncios do vendedor

esiQQuo disponível

OuaniiddPo. t unkiacte ̂  -i '«"r/r-r v-t

ITEM 01

•  ni34



^ LbadeDeMia» ^ ímr

Troca grátis em até 30 dias frete grátis para compras acima de R$99,99' Parcele em até 10* sem juros

; P-jáMei; («Md* ' lAf».**}! Ij

Pijama Infantil Evanílda
Super Oude Masculino -
Marinho

»«94iUmca(o •$:

hiAadepâfi; Ux $ C»

o<»iiSó: D(»»Cu

l$>i« Éà p«^«: p6i$ofU(««<!

CãsJ CciT W6*ò >iuv>v«l

UMifj,: U4i'%j tufti

tòinfi»rtl9ieo ptoâiAol

R$24,99

V»nilido e Err.-iado porZjttinf

Cdmultt o pnM dt «ntrtp

CoA«V>|»rtt*|ldrd*«ftlM(|DeMA«MfltM giHm$th»4r«u*wrtf er»M «Uf Po »-»eáeru^r e^ «. fintiftftf

O «t fn 9 -B ó.

ITEM 02

'^1.35



^•i-ísIsiivi.íjKiar V-rsana BLí<«raa5(. . Q Q

jjjj^ Shopee
I 1 XM\ '(J Potüq;#» -ft»

9«pt« > RcouMMaKiim > M»«> > M«I.Cii«.<!«HelP*-o«3Pw«So<iiiít«EíKK<M«railioa

BIS3 Meia Cano curto 1 Par ou 3 Pares Soquete Branca Masculina
^  25 Av..iií,çJ«, Cv

R$4,90-RS12,00

® Connjn» • j»iA» lí» •> mo«dí« Shepaé fç

4^F/n(9i*iiaocnieueMn
?•;••£ «rwi a:T»

g^FmrPam 0S024O40. São Paub Sãa Pxib v

TauíüaF.eíe R50^-ftSòiSl

C<J1 IR« BRANCO 3 PAPES BRANCO

TAMANHO 37A0« 3SA040 30AO3»

ComparnBiac00@(5 QJ Fívotitar{9)

^ (Ulo*»sf te CaiTink»

^QiiuiOaShopn ft»>aÍ)« f«nl» oi;d«vc..»<rtt m

.  7TH.



n(wai;,-CAir<D;i*i7iou,.

-Ti
««« Lrfí v.íni.ín(»KV-»foy

JmA.à

a  bebê i VDt^ U-.>. -2 ■ ^ 1-' •:•: fc<r;rt A;••; .-\t':c c rvv rocJor O'. p<'2ro Çffl dinheiro. SàáüriHtt

Cueiro malf-ia 100% algodão -1 unidade -

S p«*90K ftsi^ 48 ofhô vedurel

Coraprape«te|»c«t»fle>

£, Cofffie*
^ S4»u í;«4^ s«o d rh« ro 5

t •■p«fl4r><<» dur^ifi» « n4y»y8;do. f4i9
d» ^uhlu.a rim |iriVAru(aJ« > y'(8, C<^ití«fr8(rct

ITEM 04

0137



OtMp^íOhOÍM. C>.NP0<M*ntt»e..' .

-  "1 W í,
-^1 ̂  r-lii l.'-..-l'c-lll..lCcl5MjOõ71pí,n,«. ,n-rr:s.«:ra-T_

l y--

j mercado
'e«m

C^HUucvtr* wncficci -ti^«fTTb«rUt» ~*ÍAMb TífMi) Ow a aiu (.oiM biur Cui^so

\nc« iitnbm pnü> gotoi; fninia naueCM tMtto

Produtos semelhantes mais baratos

tr,.. Co«.t=, en^,« «n , ^

^:r. RS 50» WSÊÊU c^c^n

W.VBISO i 9CSwi«»;Jo> ■S««a.c«i.i(,t«tBa!i,-S<v> Boupan.i^i. >iroi»itói
eon>(5«"«Mi i W«9*iijn»(tMl

Manta Cobertor SoKeiro Dl- Çp
nossauro Antialérgico Extra
Mado

leij^^Gigg ('«•-« Cf^t^r^AiurknSr.^cki

R$ 59""
em 6* R$ S*' setn juros
V?' « n»V'} íH

CO Oiegvü segunda-feira pw RS 25»
V*! í7-3r5 ÍCtai^ Je eeL-éí-Je

Q Rctre entre segunde-fefra e ter<s-foi>â
13 de rferembro «m uma agentla
Mercado IMs par Rí 25

Cm: Dinossauro Aiiil

r  SI - ^



íC,v.v;as»,® *.,".S2i'.i.70.'S 3 rww.J^HCu-i^.íOin Br

^1^ Sebèrrax oa^u ,í-.-í.- ̂ -íBiroa?

@ f a ()■ f>

Q  OUl*ST«-Sl . FAZER lOGK &

B«béMrnín* Ü«&é Menino Prcmo^Aei Minh«Prtm«lraCopa Un(Amentos • ChíRev«i*çJo ' Kits Presente Fnsovjl

Koupintiís « Aiessórtos

Wtw • BeOeMenns > ferMOwa»*aMV.i . >V'.-. , UTn.fc. t!v,lr-.iv»v m .

Bobete Fralda 3 Peços 32cm x 32cm Reininho
Encantado Azul

^ ixifC rT»^rcf o swi * tjtíiíi^nrkj ♦
e  oitvofvioa'* ítííôn nw;»-.

,«y;f A:í<tJ'iiK«A2i fK^V'^;)•3•K;•> v«x'Kí!"i.

R$22,90
!> U" «ÍV',! wiil,.<!CS

CALCULE SEU FRETE

O De»OLU<AOCIUTUITà
Sí VO(.C riÀ.>r.níiOl;ljy aiM >l COlvtKSy. !ío£ CEVOvVin t-AiC JC Dl»

CO«!>A»T:L"sri i I# -r



i: fNCÜfvT,RtiJMMOOv<TC.

F*lc«eiiia9*Rta^

FRALDA DOH.Eft BRANCA - Q.70CM

FRALDA DOHLER BRANCA - OJOCM
OOfAtR - COfr 05J300C10101

COMPOSIçto lOOÍ ALGCO.JO

WAMATUftA: I3l.b<>»-\f

AdielmrkIilUdvdcMict

RS 7,90

ObMn*«4M

- CAOAIMCMX <«rr«ípo^ b 1FRAUM ;D.?0:m o» tonv-.rr^.Ui ow UTtkw M la,gural
• A do mo^jim Ml* ilfr*, * «w V*ntK*/»ut nrrtr» (/*» coch^o dM«|Me

ITEM 07

0140



12 12 Todos os produtos poderão usar

FEMININO PUlS SIZE INFANTIL MASCULINO BELEZA CASA
SHEIN

«JVOWÍS rotóvcu ^ 1«««I£»100N« PWIA »aSSn«IOs UAflCAS £X«ORÊ
â Ô C?»

it

Dffenr»Afiimaoa S«dy pata MA»
VZi^\íz2*5i9^t^Z ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ r m."

RS2^90

í5í;«^M--íSHEINB

62(1-3H; êStS-oIJillSA.S-Sí.»! 80Í9-12U(

O Ciu«>ain»vas

n FrtivQrtatA

f  SIS55 tn DKaJt* nom, .Je ni4S to
£'-s»r3<to r«3



i*«reüíiç wRw „ C' 6^»« .»-

fcor'^»p«ís>ttfriWMfHC»Sçocre.',4U7CASB«aavA«roco-ntM/f'niMr>.«.cj<í..

Q  ̂ (nUFcticManraa

:,-ao(J«s. '3efi4s. ^ -Merenjí '.cis^Meriíiajs:-'
iOutl«BL4Ck, l'fomaçt«i V Hijjirci-

t k«rfCsrv i-'.•♦ .'«•'i I. ;.á»af>n,. ToíIr<*• •

Ess« produto faz parte da promoção lOpeçaslOS
Compn» S eu M»ií a«jjnio» a» axfc- a Te-in p,. Dejorni A(jikadü Oirttjtr-trwé e.e C»ríinho d» Conipr».

tüo sitour.i;;s caukicseJpJ 10 píopotclotiíi u"-
iii.MiK>i c^iií iKiiicM Aoo>iiliiiu..'n!i-.«(untfo,

6

it ♦ lUt iii! ■ ktOpji.tO

Conjunto Body Betié 2 Peças Oino e Milk Laranja
-TonTon Klds

d9f»«.-9©pof

♦ R$ ZA.^S WB S R$ 24,90
-pj ro:a't,V> etn li C« MnM

O AOjCíO<NA»íOií«ví-ftc» , Q C':argmíit.fr*aeo<^

CB nrxxv:^x, ok

ITEM 10

-• ni42



'Í'Ji-í2Í Todos os produtos poderão usar H 22 M -í S

FEMININO PU.IS SIZE ll^íFANTIL MASCUIINO BELEZA CASA
SHEIN

NOVWAOB ríWWCrt =SC«(>t?^ POUM IWOtW.lCWW PRAIA «tSSOHIOS «KS.ItompnH £.ORTto«BWE UAHCAS IXPIOK

MccMgnnAatnsutnpaatedraeMNiolninaaac rti

,WJ wxjikMJIAMISi « A * * < .■•|-"lrVl

RS81,90

^«BÍ«US5u.>!.AMíSHEIH«

y~ -s

($ (S

6r»èi»BC*»ticiRB<B»<ieeal 0*feiwsA#tnw»»lNl6V  ú* Me. rr4^t 4a

Í•»'* # «ti «n aíf^4 Í5 R6®. w
6íbn»^Ju f-v»«-aa¥« af" íVlí/íOa.

A  Grtcvmi 0
^ 9*14 iwt

ITEM 11
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ITEM 12

ril4<



ÍCOWPOIBt MOSSíS niCASOt SAÚOt. aCH-15T«B I eCLtJÍNO K0S5D Jl -.t -tiivi,! .SA!ÍÍLÍUHii

PanVe/»^ ^iMOIrMlISUJCfP

— oraunAMCNTas. v mcu> cupons

•(Sf ra5-:,Jir;i;W -■ifífiupf^u .1, /Hl.íacil.V.» /UMNtLIquilM

babyDove
C'-.i'.WB» ..

"^Tíssesr—

'.*tl6Pai>rtl: 3219.9000

& «KM

Sabonete Üquido Baby Dove Hidratação
Sensível 200 Ml

Sto.nííújiílaarj.tfíj «í:-» :

★ í? íi- ir ✩ «à-ji-ç6«

R$ 7,95

Oeccriflo do produto

ITEM 13

0145



- ' J ^í ; s. 1 /-6l#<(U).'.já.Aecv<?<%>cf2iJr.iAíXiáil/A'>Z íAU k-í

Ganhe 10% de desconto* utilizando o cupom DEZIO apbovhte

+ FARMÁCIA
' PREÇOPOPULAR O Qu* d«se}s^ <iKOntrj

V & #

DESITIN® PROTEÇÃO DIÁRIA CREAMY CREME PREVENTIVO DE
ASSADURAS CREAMY.57G

' >. ;; í<rr*ie

-c«f. A; í f 72? içj I

R$ 30,99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ODESiTIN#'Prcn-aoD«.;í*umcrem.,auetoma,n«ír,i*nesr,«ni«uma<.mMí|x<,t«o.an,pt).<fe,oew.,judindc,,Bt««„^l"lt»«dMíílí»Büraj<leM-oíí^fC4çfo.

ITEM 15

014G



babyjoy^ oucAd^utre-A» . ~
O quif yopt pfçojrtf ?

QUA«rrce»XOVW. SAtMO PASSSIO aBA£STAfl FftAtDAS HlCOfí BfriMCAràRAC DtVBlsAO PARA PRESENTBkR VESTUiRlO CMECãCS

6«n(w

Toalha com Capuz Bordado e
Forro de Fralda Azul 1 Bublim

RS 43.9Í3

PnçoaylsisM 43.90

COMPRAR

Descrição Caracterlstl^s

'.er- lín íCíTO 3Í iii ;a '.if ji;3t 4" cm . jc

ITEM 016

•  0147



r j:-',:4 '4; tivxyrc, s jOíBWa^lWQWün«^< »Jd=14 ou:j„xU i J i ü í tr-M

a««awm

.-i.-ifin.M »»14,99 ]

-

^Psh i isfcL^
,.„./« ByaiyBlir.

WM' I í
■



a p.-oajloniíttídolSie.ccc. br;i.'i«-22^V':itii-uiKi~ia';?Jí-Jito-i>tis£,ivííii{Kif-(..a-oy<-!C>>-i;-'!- ;b','r-ijti,;ccí-5'.'S5SSi.

Produtos semelhantes mais baratos

Ta.tíP.*?í Mn)>;n«5 Puio

RSW"''

<^1.

«SSBISI Üir.n^oij.,!, nuijçie^ M.i> i-».(r

>:nigí)sn»«CiMSK»c»a«BaB9'-Ibwm^KKlscGsE
, vur4!«»<ii'-

Lenço Umedecido Personell-

dade Baby C/100 Uníd

R$ 18-®
éni 3x RS6^ seiti juicK-

XVí Cr-nív.-as ab psgs-ivrrto

Cb Chrfs^á ípgiifKia-feIra (jci SS 2T^

Vcf ccstí '.vr*!.>í íl* cnrrf^s

!f< WÍ; CTtfC «>gi)t(dS.ft>lM <! iMÇa-fOlfi
wn unia aijfnyo tfoirjnio Ln/^a pof

RS26«

CatOQua d«ponlw)

OunmJdaCa: 1 unIdMe - iasc.-.i.a



MUNICÍPIO DE

BLÂMUQ
•fíí^tjÊAfisf»* ̂  -noana» ••«Am/

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76,460.525/0001-16

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

PROPOSTA DE PREGOS

EMPRESA: T/IOla Rn
ENDERECoT^y . ^ ^TÕ ,
CNPJ: <^3,00^. o/mn! q

CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de kits gestantes, para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 03 - KIT GESTANTES

■  'Objeto Quant. Unid. Preço
unitário

Preço
total

1 Tip. top de malha 100% algodão,
nas cores diversas masculino e

feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

540 UN

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M
e G masculino e feminino em cores

diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN

c?0.5PO

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão, 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho

80x80cm.

180 UN Kidr

^ epo

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN

S.3j^tG

6 Babitas feitas com tecido de fralda

dupla 100% algodão, cor branca
bordado com cores diversas

35c65cm.

180 UN

c3,^0

7 Fraldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN
QO

9íWD

8 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente.

200 Unid

ni50



MUNtCIPIO 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

barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis
todos os tamanhos. P, M, G, GG.

9 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho M.

200 Unid

10 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho G.

200 Unid

11 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG.

200 Unid

12 Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e

feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

qD J%520

13 Body manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e

feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

oO
2,0.

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
e  uma alça de ombro em
Dolipropileno.
-  1 Bolso frontal fechamento em

zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200 UN

15 Shampoo baby, todos os tipos de
cabelos, não cause ardência e
rritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180 UN

16 Sabonete neutro em liquido para
todos os tipos de pele, que não

200 UN

0151



município de

PLANALTO
«r- M tik.aO

município de planalto
CNPJ;76.460.526/000M6

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

cause ardêncía nem irritação,
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN

18 Creme preventivo de assaduras
nistatína + óxido de zinco 60 g

200 UN

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
pente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha
aspirador nasal.

200 UN

21 Lenços umedecidos sem
fragrância que não causa irritação
na pele, pacote com 100 unidades.

250 UN

OBS: colocar a marca do produto Individual.

VALOR TOTAL: R$ .COn

(  Íç^,t7n ^ CÁX^ <_ nJ u i q/i£^Py7n/k. ní>n^ ̂

VALIDADE DA PROPOSTA: G Q r:/j' Q A

DATA:D^-o{- n nS)

BãmtQ Confeoçõas
Fntzen - htíS

assinTaturà com carimbo o

OBS; Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.

0152



*ll« M

município de planalto
CNPJ:76.460.525/000M5

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mait: planalto@planatto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15Ç3
85750-000 PLANALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

'r\j0^tcx PcOjuJjD.EMPRESA; _

ENDEREÇO: fív' ■ RCq (S>J>Lo^rxoU Qüe
CNPJ; 5MQ.5.M q^lQOOA-gig

CIDADE: PjLowfjJlrFò ESTADO: PR

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de kits gestantes, para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 03 - KIT GESTANTES

Itenfl Objeto Quant. Unid, Preço
unrfârio

Preço
total

1 Tip. top de malha 100% algodão,
nas cores diversas masculino e

feminino nos tamanhos P, M e
G.(18Ò de cada tamanho).

540 UN

^00

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M
e G masculino e feminino em cores

diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN

30,00 iG.aOQ

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão, 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN
d

a,CO S-sao

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho

80x80cm.

180 UN

lõ pO a,KX)

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN

^5-00 H 500
6 Babitas feitas com tecido de fralda

dupla 100% algodão, cor branca
bordado com cores diversas

35c65cm.

180 UN

hO^Q) 3 ̂'goo

7 Fraldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN

iO.eO 2- OOO

8 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente

200 Unid

ni53



UNICiPIO

Mumuiriu uc rL.MiMML.iu
CNPJ; 76.460.526/0001-15

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

barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
todos os tamanhos. P, M. G. GG.

9 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho M.

200 Unid

10 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
8 solidifica 0 fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho G.

200 Unid

11 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG.

200 Unid

12 Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e

feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

,540 ÜN

c5qco

13 Body manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e

Feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
e  uma alça de ombro em
polipropileno.
-  1 Bolso frontal fechamento em

zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200 UN

15 Shampoo baby, todos os tipos de
cabelos, não cause ardência e
irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180 UN

J3,oo

-^(X/V^ítíLa'-)

16 Sabonete neutro em liquido para
todos os tipos de pele, que não

200 UN
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município de planalto
CNPJ; 76.460.525/0001-16

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

cause ardência nem Irritaçáo,
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

0^/ 4a,j<Q0
da

"KJJ- X vO.

5.HIOO

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN 65,CX)
V.lavTCii

A3.000

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + oxido de zinco 60 g

200 UN

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm. composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN 3c,cc ^■âoo

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
pente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha. lixa de unha
aspirador nasal.

200 UN 53- 00

7-g. r

Esc. OGArr/=íl-

li. 000

21 Lenços umedecidos sem
fragrância que não causa irritação
na pele, pacote com 100 unidades.

250 UN

(^\iewoiU.cÍoCÜ
Q- -O0O

OBS: colocar a marca do produto individual.

VALOR TOTAL: R$ -ÍO ^ CD ■ OO
(  ,Cl/vd:Q ü rTYNx ^ íL yiQoJjs,

VALIDADE DA PROPOSTA; GO

DATA:

347024.981/0001-2
rosan^el^paula

JQCm4

AV. RIO GRAWDE 00 SUL, 1 í ÍB
SAhM-^EtmO

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.

• . 0155



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: ko^)TY^nr.a 1)..r.p-lFfíi.thA ['=hánCnju^)
ENDEREÇO: CW/R.fí QyiOvi^QLQF)^. 9?^
CNPJ: 7Q.Q^6. 2d'^/nrnd~30
CIDADE: pOrYvMalip ESTADO: PR

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de kits gestantes, para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 03 - KIT GESTANTES

Item Objeto Quant. Unid. Preço
unitário

Preço
total

1 Tip. top de malha 100% algodão,
nas cores diversas masculino e

feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

540 UN

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M
e G masculino e feminino em cores

diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão, 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho

SOxBOcm.

180 UN

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN

6 Babitas feitas com tecido de fralda

dupla 100% algodão, cor branca
bordado com cores diversas

35c65cm.

180 UN

7 Fraldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN

8 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,

200 Unid

J8,50
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município de

PLANALTO
«■«••• ^IIIUIW) mttOíí»'

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 Sào Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
todos os tamanhos. P, M, G. GG.

j^yxjcSj. jLqcL'
9 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho M.

200 Unid

48,'33 3703,"^
10 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho G.

200 Unid

3:100,0^'

11 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG.

200 Unid

d 6,^^

12 Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

13 Body manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com ziper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
e  uma alça de ombro em
polipropileno.
-  1 Bolso frontal fechamento em
zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200 UN

15 Shampoo baby, todos os tipos de
cabelos, não cause ardência e
irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180 UN

á3,oo Xi6o,(t
16 Sabonete neutro em liquido para

todos os tipos de pele, que não
200 UN dOiOO âQOD.CD
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UNICiPiO DE

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

cause ardência nem irritação,
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

17 Mosquiteiro de Varai de tule para
berço

200 UN

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + oxido de zinco 60 g

200 UN 42,cD ^.MfiOiOO
19 Toalha de banho com capuz,

tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
pente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha
aspirador nasal.

200
jAouja»

csvjcüten

UN

rCpIj^

"Ací-.Qe

ClM ^3,0CDi^
7

21 Lenços umedecidos sem
fragrância que não causa irritação
na pele. pacote com 100 unidades.

250

^■n©eí<^

UN

i£)^ 34a5,CD

OBS: colocar a marca do produto individual.

VALOR TOTAL: R$
m

VALIDADE DA PROPOSTA: âSJOSJ .

DATA: :)Ç,lodlOnD^ ■

rv^RMÁctA LUOErro ltda.
ONPJ:79.056.214mX)1-30

FARMÁCIA LUOiEnO LTDA
CNPJ: 79.056^14/0001-30

SINA^
n (o if ■

COM CARIMBO CaroêimLLuckttoêüeno
Fàrnmoêuíca

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.

0158
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UNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 76.450,526/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

ENDEREÇO: fiN/ ■ &uJL 4 4 ̂  C,

CNPJ: 3'i ^ Ooo^ gtq

CIDADE: - pR . ESTADO: PR

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de kits gestantes, para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme
especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 03 - KIT GESTANTES

Itèm Objeto Quant. Unid. VPre^™
unitário

Preço 1
total

1 Tip. top de malha 100% algodão,
nas cores diversas masculino e

feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

540 UN

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M
e G masculino e feminino em cores

diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão, 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho

80x80cm.

180 UN

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN

6 Babitas feitas com tecido de fralda

dupla 100% algodão, cor branca
bordado com cores diversas

35c65cm.

180 UN

7 Fraldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN

8 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente.

200 Unid

0159
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município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

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

barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
todos os tamanhos. P, M, G, GG.

9 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho M.

200 Unid

10 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho G.

200 Unid

11 Fralda descartável com cobertura

suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG.

200 Unid

12 Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e

feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

13 Body manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e

feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

540 UN

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
e  uma alça de ombro em
poiipropileno.
-  1 Bolso frontal fechamento em

zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200 UN

3,600

15 Shampoo baby, todos os tipos de
cabelos, não cause ardência e
irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180 UN

16 Sabonete neutro em liquido para
todos os tipos de pele, que não

200 UN

DIGO
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (45) 3555-8101
£-mait: pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1
85750-000 PLANALTO - PARANA

cause ardência nem irritação,
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + oxido de zinco 60 g

200 UN

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
pente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha
aspirador nasal.

200 UN

21 Lenços umedecidos sem
fragráncia que não causa irritação
na pele, pacote com 100 unidades.

250 UN

OBS: colocar a marca do produto individual.

VALOR TOTAL: R$ 9>.<óCO OO

(  o IVJM/uiíSn a

VALIDADE DA PROPOSTA: (nO (ijh.A

DATA: r.P,G-OÍ' Ü02 ̂ .

ASSINATUR/[ COM CARIMBO

r34.O24.98l/OOOI-29^
R0SAN6ELA PAULA

JOCHEM

AV RIO GRANDE DO SUL. 1186
SALA1 - CENTRO

I  e575(WK)0 - PLAfJALTO • PR

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

PROPOSTA DE PREGOS

EMPRESA: fn-AvwoòjQ x/k
endereçoT^vj . ^/1c^^dué
CNPJ:

CIDADE: Ç iíyníyCiQ ESTADO: PR

OBJETO: contratação de empresa visando a aquisição de kits gestantes, para
atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme
especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE 03 - KIT GESTANTES
Item Objeto Quant. Unid. Preço

:  unitário

Preço
total

1 Tip. top de malha 100% algodão
nas cores diversas masculino e

feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

540 UN

2 Pijamas baby nos tamanhos P, M
e G masculino e feminino em cores
diversas. (180 de cada tamanho).

540 UN

3 Meias soquete branca (0-12
meses) 65% algodão, 30%
poliamida e 5% de outras fibras.

460 UN

4 Cueiros baby tecido flanela 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho
80x80cm.

180 UN

5 Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino
e feminino 88x76cm.

180 UN

6 Babitas feitas com tecido de fralda
dupla 100% algodão, cor branca
Dordado com cores diversas
35c65cm.

180 UN

7 -raldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

200 UN

8 Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
3 solidifica 0 fluxo rapidamente,

200 Unid óS.-SO

a

01G2
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MUNIUIPia DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

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

São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

10

barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
todos os tamanhos. P. M. G, GG.
Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve

solidifica o fluxo rapidamente,
carreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis
amanho M.

■ralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho G.

11

200 Unid

200

12

13

14

15

Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve
e solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra
vazamento e abas ajustáveis,
tamanho GG.
Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
:ores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).
Body manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e
feminino tamanhos P, M e G. (180
de cada tamanho).

200

540

Unid

Unid

c(6o

63.9 o 41.900

UN

540

BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster;
abertura 37cm, Duas alças de mão
e  uma alça de ombro em
polipropileno.

1 Bolso frontal fechamento em
zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200

16

Shampoo baby. todos os tipos de
cabelos, não cause ardência
irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180

Sabonete neutro em liquido para 200
todos os tipos de pele, que não

UN

UN

UN

UN

/3 90 2>H90

niG3
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MUNICIPtO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

cause ardência nem irritação
testado e aprovadc
dermatologicamente 200 ml / 3jcOO

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + óxido de zinco 60 g

200 UN

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN

/

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
jente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone,
cortador de unha, lixa de unha
aspirador nasal.

200 UN

4-

(41

-s SLJCi.OO

21 -enços umedecidos sem

ragrância que não causa irritação
na pele, pacote com 100 unidades.

250 UN

VALOR TOTAL: R$ o Qj^O . OQ

(  iQLlowrázi f vróJl , Ç fíÇ Q^\xSii}<íivd<i iHsx)-).

VALIDADE DA PROPOSTA: cL^

DATA: 2Íil0ll7l?\

lôO

i~l,ocP

n  SALBEGO E MAUCARNE LIDA. Mi

/  CNBJ 12.32^.37^/0001-1,

ASSINATURA COM CARIMB

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa.
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MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

Planalto-PR, 09 de fevereiro de 2023.

DE: Luiz Carlos Bont - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ, KIT GESTANTE, ONDE
SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS, PROJETOS E ATIVIDADES COM GRUPOS
DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR,
encaminhamos:

PARA:

PARA:

PARA:

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

Departamento de Licitações e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação;

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

Cordialmente,

1)0 i l
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal.

'165



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/0001-16

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

Planalto-PR, 09 de fevereiro de 2023.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,
Em atenção à solicitação visando a AQUISIÇÃO DE ITENS PARA

ENXOVAL DE BEBÊ, KIT GESTANTE, ONDE SERÃO DESENVOLVIDOS
CURSOS, PROJETOS E ATIVIDADES COM GRUPOS DE GESTANTES,
ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DA
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, expedido por Vossa Excelência
na data de 27/01/2023, com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição
Federal de 1988, vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do
referido processo observadas as características e demais condições, especificações,
valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os
recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pela
secretária municipal, no valor total de R$ 127.037,00 (cento e vinte e sete mil e trinta
e sete reais). Sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações
Orçamentárias:

Cordialmente,

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recureo

02740 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.32.00.00.00000

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR
ENSON ELÍÈMAR SCHABO

Secretário de Finanças

OIGS



Prefeitura Municipal de Planalto -2023
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 27/01/2023

Ôrgâo/ Unidade / Prqeto ou Atiwdade/ Conta de despesa / Fonte cfe recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/ APU DES/ DET) Valor autorizado Valor atualizado Uquidoempentiado

4»^ENCIAMB4TO OASEQfflWIADÊ;teglSTB:je^
0&244.0801^CI24. GerenciamaríodaSecr^iadeAssistênciaSociaieCRAS ^

3.a9ú.32XIIX00 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

02740 E 00000 OOOCV01/07/OOAOO Recursos Ordinà'ios (U\res)

Critérios de seleção:

Data do cálculo; 27ã]1/2023

Órgão entre; 10e 10
Natureza de despesa entre; 3.3.90.32.X.O0 e 3.3.90.32.00.00

Erritido por; CADASTRO DE PPA, na versão; 5531 ti

E - Grupo da fonte do e«rc(cia / EA - Grupo da fonte de ejercicios anteriores

CT3

27/01/202314:40:27



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

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 0-/2023

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
EXCLUSIVO ME/EPP

1-PREÂMBULO:
1.1- O MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 005/2023, 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, Lei Municipal n° 2.649 de 08 de março
de 2022 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia -
/-/2023 às 09:00ínovel horas no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, nos termos 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:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00 inovei horas do dia
/2023.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -vmw.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 07:30h às 11:30h e das 13:30h as 17:30h.

2 - Dp OBJETO
2.1- É objeto desta licitação é a AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ,
KIT GESTANTE, ONDE SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS, PROJETOS E
ATIVIDADES COM GRUPOS DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE
PLANALTO - PR, conforme necessidade desta Secretaria, observadas as
características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

LOTE 01 - KIT GESTANTES

Objeto Quant. Unid. Preçó Preço
unitário total

1  Tip. top de malha 100% algodão, 540 ÜN R$19,90 R$ 10.746,00
nas cores diversas masculino e

feminino nos tamanhos P, M e
G.(180 de cada tamanho).

2  Pijamas baby nos tamanhos P, M e 540 UN R$22,90 R$ 12.366,00
G masculino e feminino em cores

R$22,90 R$ 12.366.00
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I

_ diversas. (180 de cada tamanho).
Meias soquete branca (0-12 meses)
65% algodão, 30% poliamida e 5%
de outras fibras.
Cueiros baby tecido flaneis 100%
algodão em cores diversas
masculino e feminino tamanho
SOxSOcm.
Manta leve de soft ou plush 100%
algodão, cores diversas masculino e
feminino 88x76cm.

Babitas feitas com tecido de fralda
dupla 100% algodão, cor branca
bordado com cores diversas
35c65cm.
Fraldas de pano confeccionada em
tecido duplo 100% algodão 30/cm2
cor branca tamanhos 65x65cm.

Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve e
solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra vazamento
e abas ajustáveis. tamanho P.
Pacote com 16 unidades no mínimo.

Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve e
solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra vazamento
e abas ajustáveis, tamanho M.
Pacote com 16 unidades no mínimo.

Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve e
solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra vazamento
e abas ajustáveis, tamanho G.
Pacote com 16 unidades no mínimo.

Fralda descartável com cobertura
suave, gel absorvente que absorve e
solidifica o fluxo rapidamente,
barreira protetora contra vazamento
e abas ajustáveis, tamanho GG.
Pacote com 16 unidades no mínimo.

Body manga curta feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e feminino

tamanhos P. M e G. (180 de cada
tamanho).

R$4.500,00

R$ 10.001 R$ 1.800,00

R$8,20| R$ 1.640.00

R$15,42| R$3.084.00

R$20.67| R$4.134.00

R$ 21,441 R$4.288,00

R$20,00 R$ 10.800,00

3
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13 Body manga longa feito com malha
100% algodão com elastano nas
cores diversas masculino e femininc
tamanhos P, M e G. (180 de cada
tamanho).

540 UN R$ 22,0C) R$ 11.880.00

14 BOLSA maternidade, abertura
superior com zíper 10% poliéster
abertura 37cm, Duas alças de mão e
uma alça de ombro em
polipropileno.
-  1 Bolso frontal fechamento em
zíper 06, 100%.
Dois bolsos laterais em tela

200 ÜN R$ 68,03 R$ 13.606,00

15 Shampoo baby, todos os tipos de
cabelos, não cause ardência e
irritação testado e aprovado
dermatologicamente 200ml.

180 UN R$ 12,00 R$2.160,00

16 Sabonete neutro em liquido para
todos os tipos de pele, que não
cause ardência nem irritação,
testado e aprovado
dermatologicamente 200 ml

200 UN R$ 6,80 R$ 1.360,00

17 Mosquiteiro de Varal de tule para
berço

200 UN R$ 65,00 R$ 13.000,00

18 Creme preventivo de assaduras
nistatina + oxido de zinco 60 g

200 UN R$ 12,00 R$ 2.400,00

19 Toalha de banho com capuz,
tamanho 65x80 cm, composição
100% algodão, gramatura 360
mg/m2 com ótima absorção e
conforto.

200 UN R$ 35,00 R$ 7.000,00

20 Kit baby recém-nascido com 08
peças termômetro, conta gotas,
Dente, escova de cabelo, escova
dental gengivas de silicone, cortador
de unha, lixa de unha aspirador
nasal.

200 UN R$ 55,00 R$ 11.000,00

21 _enços umedecidos sem fragrância
que não causa irritação na pele,
Dacote com 100 unidades.

250 UN R$ 12,50 R$ 3.125,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 127.037,00 (cento e
vinte e sete mil e trinta e sete reais), conforme demonstrado na tabela acima do item
2.1.

3-DA ABERTURA:

3 3
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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: -/~/2023

HGIRA: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- A presente licitação destina-se. em cumprimento ao que estabelece o inciso I do art.
48 da LC n° 123/2006, EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME) e
empresa de pequeno porte (EPP), para os itens de até R$ 80.000.00. nos termos do
parágrafo III do art. 48° da Lei Complementar n° 123/2006, com as alterações da Lei
Complementar n° 147/14 e Lei Municipal 2.649 de 08 de março de 2022, que alterou a
lei 1.321/2007, sem prejuízo de sua participação no lote principal tem cota que atenda a
todas as exigências, inclusive quanto as documentações constantes neste edital e seus
anexos;

4.1.1- Para os itens abaixo de R$ 80.000,00, não poderão participar as pessoas jurídicas
que não se enquadrem como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP),
sendo admitida sua participação somente caso não haja participação de empresas
enquadradas como ME e EPP para o respectivo item, observando-se o disposto no §2°
do artigo 24 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de 2007. podendo a empresa
que sagrou-se vencedora do respectivo item na "cota principal" adjudicar o item da "cota
exclusiva ME/EPP" pelo mesmo valor e, em havendo recusa, será oportunizada às
demais empresas a abertura de lances, sendo que o valor final do item deverá, no
mínimo, ser idêntico ao da cota principal e, caso o valor da cota exclusiva ME/EPP
venha a ser menor, obrigatoriamente deverá ser adjudicado o item da cota principal pelo
menor valor, sob pena de não homologação.

4.1.2- Tratando-se de contratação por Ata de Registro de Preços, conforme prevê o §4°
do artigo 24 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de 2007. a aquisição se dará
prioritariamente ao item da cota reservada à ME/EPP.

4.1.3- Será concedida prioridade na contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do
melhor preço válido, desde que o preço seja compatível com o preço praticado no
mercado, conforme previsto no artigo 25 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de
2007e seus respectivos incisos e parágrafos, devendo, em caso de empate entre as
ME/EPP participantes, ser dado preferência às empresas locais e na sequencia às
regionais, e em caso de empate será realizado sorteio, conforme prevê o inciso V do §2°
do artigo 25 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de 2007.

4.1.4- Para fins de aplicação do dispositivo contido no item 4.1.3, considera-se:

alÃmbito Local - Limites geográficos do Município de Planalto-PR:

o
4
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b)Ãmbíto Regional - Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE:

Ampére. Barracão. Bela Vista do Caroba. Boa Esperança do
Iguaçu. Bom Jesus do Sul. Bom Sucesso do Sul. Capanema.
Chopinzínho. Clevelãndía. Coronel Dominaos Soares. Coronel
Vivida. Cruzeiro do Iguaçu. Dois Vizinhos. Enéas Marques. Flor
da Serra do Sul, Francisco Beltrão. Honório Serpa. Itapeiara
D'Oeste. Manfrinópolis. Mangueirinha. Mariópolis. Marmeleiro.
Nova Esperança do Iguaçu. Nova Prata do louacu. Palmas. Pato
Branco. Pérola D'Oeste. Pinhal de São Bento. Planalto.
Pranchita, Realeza. Renascença. Salgado Filho, Salto do Lontra.
Santa Izabel D'Oeste. Santo Antônio do Sudoeste. São João.
São Jorge D'Oeste. Saudades do Iguaçu. Sulina. Verê. Vitorino.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar
n® 123/06 e 147/2014, conforme Anexo 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.

8 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá e ser
gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.qov.br/upioad/downioads/esProDosta.exe). (o arquivo de proposta deve
ser solicitado no e-mail lícitacao@plana!to.pr.qov.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:
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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
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.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de
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que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e
obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece
que a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da
empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a
conferir a documentação antes da sessão marcada para a licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo
fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

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

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8
deste edital de licitação.
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto)
e no anexo I (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° 0-/2023

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N®. 0-/2023
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8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
8.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de
todas as licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro(a), que dirigirá a sessão,
após abertura da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no
Item 5 deste edital, de cada licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas
não previamente credenciadas.
8-2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro(a)
comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas
novas licitantes ao certame.

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

8.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro(a) promoverá a abertura
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as
suas folhas.

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

9 - DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

9.2.1- Da Regularidade Fiscal

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

9.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de
Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais e 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 íulho 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
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da passoa 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 ME! o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela Declaração
Anual SIMEI do ultimo exercício.

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

9.2.4 - 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 XXXÍll do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

9.2.4.5 - Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido pelo
órgão competente local da sede da proponente;

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento:
9.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou
ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio,
mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel
termo- sensível (Fac - simile).
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou
rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60(sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

9.3.2- 0(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §
5°, da Lei n° 8.666/93.

9.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32,
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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 dê
conferência no respectivo "site" de emissão.

9.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que
desabone sua Idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou
qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.

9.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório ou por membros da comissão de licitação.

9.3.7 - Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01:00h (uma hora) antes do horário previsto para
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 às 11:30 e das 13:30 às
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 meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

10- DO JULGAMENTO E MODO DE DIPUTA:

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

10.1.1 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e
empresa de pequeno e nos itens/grupos com cotas reservadas para microempresa e
empresa de pequeno, o disposto na Lei Municipal n° 2.649 de 08 de março de 2022, que
estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local ou regionalmente,
de acordo com os seguintes termos:

a) Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço válido.
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b) A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente
poderá ser contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preço
válido, desde que este valor seja compatível com a realidade do mercado.

c) Os benefícios referidos serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em
âmbito regional.

10.1.2- 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.

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

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.

10.2.2- 0(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes
apresentaram propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e
os respectivos valores ofertados.

10.2.3- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
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 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.

10.2.6- 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
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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 às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

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

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

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

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

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

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

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente ás sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital.

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto
condicionados 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.
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10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
123/06.

10.3.1 — Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte,
ou que se enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 Lei
Complementar n® 147/2014 e Lei Municipal 2.649/2022.

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

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

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

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

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

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

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

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.
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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.

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

11. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1- A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos, nos locais
previamente definidos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, após o
recebimento da solicitação/requerimento formal da Secretaria solicitante.
11.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as
seguintes informações:
a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;
b) Identificação dos itens a serem adquiridos;
c) Quantidade e medida(quando necessário) dos itens;
d) Local e prazo de entrega dos itens;
e) Assinatura do Secretário(a) municipal responsável;
11.3. No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade,
especificações, qualidade do objeto, reservando-se ao Município o direito de recusar
aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora do
certame.

11.4. Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao
fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com seguros,
transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.
11.5. Entregar os kits embalados (prontas para entrega) em sacos plásticos
transparentes e resistentes.
11.6. As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
a) Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no termo de
referência e da proposta de preços;
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b) Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a vigência do
contrato.

c) para os produtos de origem animal, quando não possuir ou não cumprir com os
requisitos de inspeção de acordo com a Lei 7.899/1989 e Lei 1.283/1950.
11.7- O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade
do fornecedor pela qualidade e características dos produtos entregues cabendo-lhe
sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante
todo o prazo de vigência da ata e/ou do contrato que advir da ata.
11.8 - Independentemente da aceitação, o contratado garantirá a qualidade do objeto,
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito ou que for incondizente com o
licitado.

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

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

12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTFIATUAL
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber;
a) Advertência;
b) Muita 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;
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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.

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

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e
a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
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.
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6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste Item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos
nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição,
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

13- DO REAJUSTE

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

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

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

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

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

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

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-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.

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa

02740

Funcional programática

10.144.08.244.0801.2024

Destinação de recurso

3.3.90.32.00.00.00000

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

14.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada,
nos prazos definidos no item 14.1.

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

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL n° 0-/2023.

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

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

15 - DA ilMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão
estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo
especificado no item 15.2, mediante:
a) Protocolo, no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6® feira, no horário compreendido entre
as 07h30 e 11 h30 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;

15.2- 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.

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

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

ni8G



PLA'N'A'fT°(!

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíí: planalto@planalto.pr.90v.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

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

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

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

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

16-VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
16.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a
partir da data de assinatura do instrumento contratual.

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

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual.
17.2.1- As condições de entrega do objeto constam no presente Edital, e poderão ser
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato/Ata na forma da minuta.
17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1°, da Lei n.°
8.666/93.

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

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

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para
assinatura do contrato/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.

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato/ata com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente
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apresentadas pelas íicitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.° 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às íicitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
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, em Planalto - PR.

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

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

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

18.5- A licitação não implica 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.

19-ANEXOS DO EDITAL

19.1- 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 VII- Minuta de Contrato.

Planalto-PR, ~ de de 2023.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 0-/2023

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO, FONE:

MUNICÍPIO:

Credenciamos o(a)
Sr.(a) portador(a) da cédula de
identidade sob n° e CPF sob n° .
A participar do procedimento licltatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°
0-/2023, 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)

22
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PREGÃO PRESENCIAL N° 0--/2023

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

FONE:

O  representante legal da
empresa

na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 0-/2023,
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

23
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PREGÃO PRESENCIAL N° 0--/2023

ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N®

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 0-/2023,
instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N° 0--/2023

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII
DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICIPIO:

FONE:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL N° 0-/2023 por seu representante, declara, na forma e sob
as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de
1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se
refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL N® 0--/2023

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:

O  representante legal da
empresa

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 0-/2023,
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
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UNICIPIO D

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N®. .../2023
PREGÃO PRESENCIAL N® 0-/2023

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 ,

na Cidade de neste ato representado pelo
Administrador(a) o Sr(a) brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.® e do CPF sob n.®
residente e domiciliado(a), na Cidade de

pelas
partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos
termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do
Edital de Pregão Presencial N® 0-/2023 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é AQUISIÇAO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ, KIT
GESTANTE, ONDE SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS, PROJETOS E ATIVIDADES
COM GRUPOS DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, nas
condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
MARCA/

FABRICANTE
QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

R$

PREÇO
TOTAL

R$

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente
Contrato, assim como ao Edital n® /2023- 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®. 0-/2023 juntamente com seus anexos e a proposta
da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão 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.
o) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na
legislação pertinente.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para
conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no parágrafo segundo da cláusula 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 CONTfRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

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

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

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

d) Pagar á 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 CONTRATADA:
a) A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos, nos locais

previamente definidos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, após o
recebimento da solicitação/requerimento formal da Secretaria solicitante.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

PLANALTO 85750-000 PUNALTO - PARANÁ

b) O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as
seguintes informações:

Identificação da Secretaria municipal solicitante;
Identificação dos itens a serem adquiridos;
Quantidade e medida(quando necessário) dos itens;
Local e prazo de entrega dos itens;
Assinatura do Secretário(a) municipal responsável;

c) No momento do recebimento dos itens serão verificadas: quantidade,
especificações, qualidade do objeto, reservando-se ao Município o direito de
recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa
vencedora do certame.

d) Correrão por conta do fornecedor todas as despesas relacionadas ao
fornecimento, incluindo, entre outras que possam existir, despesas com seguros,
transporte, tributos e encargos trabalhistas e previdenciários.

e) Os produtos de origem animal deverão obedecer às regras sanitárias de
inspeção, apresentando em suas embalagens os selos correspondentes à
inspeção SIM, SIP ou SIF, de acordo com a Lei 7.899/1989 e 1283/1950. 86
serão aceitos produtos de origem animal oriundos de outros municípios se os
mesmos possuírem selo de inspeção SIP ou SIF.

f) As mercadorias entregues serão recusadas nos seguintes casos:
Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas no
termo de referência e da proposta de preços;
Quando apresentarem eventuais defeitos, vícios, incorreções durante a
vigência do contrato.
para os produtos de origem animal, quando não possuir ou não cumprir
com os requisitos de inspeção de acordo com a Lei 7.899/1989 e Lei
1.283/1950.

g) O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a
responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características dos produtos
entregues cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata e/ou do contrato
que advir da ata.

h) Independentemente da aceitação, o contratado garantirá a qualidade do objeto,
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito ou que for incondizente
com o licitado.

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

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

i)
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/0001-16

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

02740 I 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.32.00.00.00000

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 prorrogado, 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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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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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
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n°
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se
os infratores às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.

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

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato é
de 12 meses, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por
igual período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso
II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

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
CONTfRATADA, 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),
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contratação tornou-se Inviável nas condições inicialmenteque 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.

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 -
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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 2023.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

3
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