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í NOVA SANTA BARBARA

ft

Processo Administrativo n." 3312022

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais.

DATA DA ABERTURA: Dia 2810412022, às 14h00min.

DOTA AO:

VALOR nAÁXmO: R$ 54.210,08 (cinquenta e quatro mil,
duzentos e dez reais e oito centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: ticitacaortnsb.nr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

I

Dotações
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes

Funcional programática Fonte

recu rso

Naturezâ da despesa Grupo da fonte

2022 360 03.00 1 .04. 1 22.0070. 2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 05.001. 1 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1650 06.002. 12.361.0210.2015 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1660 06.002. í 2.36 í .0210 2015 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1670 06.002. í 2.36í .0210.2015 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1700 06.002.1 2.361.0210.2015 143 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 06.004. 1 2.365. 027 0.201 I 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2260 06.004. 1 2. 365.027 0.2019 103 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2022 2270 06. 004. 1 2.365.027 0.201 I 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2730 08.001.10.301.0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2740 08.00í.10.301.0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3300 09.001.08 244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3570 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3 90 30 00.00 Do Exercício
2022 3890 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Secretaria Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geraçâo de Emprego
c.r.P.J. NJ't9.560.7E91000t.63

Item Código do
produto/seruiço

Nome do produto/serviço Quant, Unidade

I Recarga de gás de cozinha, em botijão conlendo '13 kg 25 UN

Alenciosamente;

Bo m Valério

Secretária Municipal de Assistência Social, do Trabalho e geração de Emprego.

Portaria N0 462021 -DOE - 221042021

Avenila WalteÍ Guimarães da costa, nô 512 - CentÍo - CEP. 86250{00
Fone: (43) 326S1486 - EJnail§@êhsDpÍ@têL@.@!1U - Nova Sanla BârbaÊPR
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social

Para: Secretaria de Administração/Deparlamento de Licitação Oala:2510312022

Recebido por: oata:?§lp2t3]7

Solicito abertura de licitaçâo para o registro de preços para eventual aquisição de

recarga de gás de cozinha, por um periodo de 12 (doze) meses, tendo em vista que o Pregâo Eletrônico

n" 7t2022, foi deserto.

430

No 07ü2022

Assunto: Licitação de gás de cozinha
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ESCOIÀ MITNTCTPÀI !úARrÀ DÀ CONCEIÇÀO KASECKER
Rua: vlalfredo Bittencourt de Moraes, N" 760 - Te.l-.: (43) 3266-7498

E-maiL: e scolamckc yahoo. com. br Nova santa Bárbara-PR

4?L
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CORRESPONDENCIA INTERNA N'005/2022

DE: Escola Municipol Mario da Conceição Kasecker Data:28103/2022

PARA: .SEÍOiR D.E LICITAÇOES

ASSUNTO:,4BEITTUNA DE LICITÁÇAO. GAS DE COZINHA

Veúo por meio desta, solicitar.4 bertura de Licitação para AOAISICÀO DE CASCOS

DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGA DE GÁS DE COZINHÁ, para suprir

! as necessidades da Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker, por um período de 12

(doze) meses, conforme descrições abaixo.

ESPECIFICA ES DOS PRODUTOS

Atenciosamente,

YNOUE
Direlor Escolar

Portaria n'037/2021

1

lRecarga 
de gás de cozinha, em botijão contendo l3 kg430 90 TIN

Recebido por:
Nome Dâtâ

lc)

Código do Nome do produto/serviço Unidade
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CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipalde Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 116t2022

DATA:28103122

ASSUNTO: Solicitaçáo de Processo Licitatório de Gás de Cozinha

Mediante autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por

meio desta solicitar a Vossa Senhoria a AbeÉura de Processo Licitatório para o

registro de preços para eventual aquisiçáo de recarga de gás de cozinha, por um

período de 12 (doze) meses, tendo em vista que o Pregâo Eletrônico n" 712022, Íoi

deserto. Segue lista em anexo.

Atenciosamente,

ouza

Secretária I de Saúde

28, o9 t 2ozz
Nome

q,r.í\-
Datata

Rua Antonio Joaquim Rodrigues, s/n, A(€) 326ê8050 CNPJ no 08.89.896/0001-88
E-mail: nsbsaudê@gmail.com - Nova Santa Bárbara - Paraná

NOVA SANTA BARBARA

Recebido por:



05PREFEITURA IUUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

ESPECTFTCAÇÕES OOS PROOUTOS

Secretária de Saúde
R

14 UN2 430 lRecarga de gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg

1

Rua Walfrçdo Bittencourt dc Moraes n' 222, CentÍo, 8 43. 3266.8100, I - E6.250{00 Nova Santa Bárban, Paraná
El - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Item Código do
produto/
sêrviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade



PREFBTURA IúUNICIPAL 478
06NOVA SANTA BARBARA

ESTADO OO PARÂNA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria de obras

l,t -dã"** ÇL.
AÉtõnío Tinüno da Silva

Secretário de obras, trabalho e geraÉo de empregos.

No 33t2022

Data:
28t03t2022

PARA: Setor de Licitação

Mediante a aulorizaçáo desta secretaria, solicito reabertura de
processo licitatório para a aquisição de í0 recargas de gás de cozinha para
suprir as necessidades desta secretaria por um período de 12 meses, tendo em
vista que o Pregáo Eletrônico n" 712022, foi deserto.

Atenciosamente

?ôr "ir zotRecebido por:
inatura

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbarq Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - www.nsb.or.qov.br

Nome
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA NFI

Av.: Walfredo Bittencourl de Moraes, 22, A gq 3266.8100 C.N.P.J. N.'95.561.080/000160 Uí
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, ESPORTE E CULTURA

Rua: Augusto Perêira de Quadros, no 200 - Centro a (43) 3266-1033
E-mail: dep_educâ@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPO'V DÊNCIA INTERN A N" 05t2022

DE: CEÂIIRO MIJNICIPAL DE EDUCAçÂO INFANTIL "NOÊMIA
BITTENCOURT CARNEIRO"

PARA: SEfOR DE LICITAçAO

ASSUNTO; SOLiCITAçÃO DE L\C|TAçÃO DE GÁS DE COZTN HA

Tem essa a finalidade de solicitar da Vossa Senhoria a abertura de Licitação de Gás de
Cozinha para suprir a necessidade deste estabelecimento de ensino no período de 12 meses.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me

Atenciosamente,

Lucinéia Quintino Mendes

Diretora

Portaria no.03912021

Recebido por:

Nome Assinatura

A//.)-+

Daha.2910312022

/1, o11t t



1,t,,' NOVA SANTA BARBARA
ÊSTAOO DO PARANA

ESPECI ES DOS PRODUTOS

Simone Braz de Lima

PREFBTURA MUNICIPAL

Secretária de Educação

08

Lucinéia Quintino Mendes

Diretora Cmei- Noêmia B. Cameiro

Portaria no 039/2021

Quantidade UnidadeItem Código
do
prod utol
serviço

Nome do produto/serviço

1 5628 Casco de botüáo de gás, contendo 13 kg. UN

645 Casco de botüáo de gás em cilindro P45, contendo 45 kg UN

2 430 Recarga de gás de cozinha, em botijão mntendo 13 kg 70 UN

3 540 Recarga de gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg UN

Rua WalÊedo
El - E-mail - licitacaolâ.nsb.pr.eor .or.qqi.br

1

Biúencourt dE MoÍaes n" 222,Ceúrc,'- 43. 326ó.8100. I - 86.250-ff)0 Nova Sarta Biírbara- Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO OO PARÂNA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara,30 de março de2022

DE - SEcRETARTA DE lortrrrursrRaçÃo

PARA: SETOR oe ltCrnçOeS

Venho por meio desta, solicitar a abertura de licitação para
aquisiçâo de gás de cozinha, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administração por um período de 12 (doze) meses, conforme
anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

e

Secretário Municipal de Ad istração

?ro'

Rua Walfredo Bitrencourt de Moraes no 222, Centro, 18 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.gov.br

PREFEITURA lv4UNlCl PAL

Atenciosamente,

1#

I



PREFEITURA I\4UNICI PAL

ESÍADO DO PÂRANA

NOVA SANTA BARBARA 10

ESPECTFTCAÇOeS OO PRODUTO

Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg OB

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.sov.br

l*iri

Nome do produto/serviço Quantida
de



tut.6J
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Escolo ÂÂunicipol Edson Gonçalves Polhono- EF.

Ruo: Wolfredo Biftencourt de Moroes, 735 - Centro
Novo Sonto &írboro - PR

Fow/Fa<:(43) 32óó-1195 - CEP: 86250-@0
E-moi l : emeqprrsb@lrqtmqtLçst!

11

C o nnn s potrto Ê Nc Lq, I N rg nxa
N" 06t2022

Dataz3010312022

Pena: SrroR DE LtctrAÇôEs

Assururo: UareçÃo GAs DE COZINHA

O presente tem a Íinalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, aquisiçáo de

recarga de gás de cozinha para abertura de licitação.

Os referidos serão usados na Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente

W
Diretora - Portaria no 03812021

Recebido por:
Nome

b!"-;
Data

De: Escon Mururcrpnl EDSoN Gorucnlvrs PALHANo

Urúr lpl



PR EFEI TU RA I\íUN I CI PAL

--F--E=- ESTÂDO OO PARÂNÁ
i*i'. NOVA SANTA BARBARA 12

EsPEcrFrcAÇÕEs Dos PRoDUToS

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade

1 5628 Casco de botijáo de gás, contendo í3 kg UN

2 645 Casco de botúáo de gás em cilindro P45, contendo 45 kg. UN

a 430 Recarga de gás de cozinha, em botijáo contendo 13 kg 15 UN

4 540 Recarga de gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg 56 UN

SOLICITANTE SECR. EDUCAÇÀO DTV.LICITAÇÃO ATENDIDO

NOME Adelia M. C. Ferreira Simoni Ap.frLíma Elaine dos Santos ÁI"*

=Àá{-,)
7 '/alorASSINATURA

úere. 30t0312022 st/n!/ao ( -/l DATA

1

Rua Walfredo Biltercout de Moraes no 222, CcnEo, t 43. 3266.8100, g - 86.250-000 Nova Santa Báôara. Paraná
E - E-mail - licitacao a nsb.or eor'.br - uurr.nsb pr.gov br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 3110312021

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação as correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando o registro de preços para
eventual aquisição de recarga de gás de cozinha, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

unt

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8t00, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊucn rrreRrun

Nova Santa Bárbara, 3110312022.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotaçôes

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de licitação para a registro de preços para
eventual aquisição de recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades
das Secretarias Municipais, em atendimento as solicitaçôes das Secretarias
Municipais, anexas.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela ine ti ditk d Santos
Setor de Licita

Receb
'BT'
\.§\r AssinaturaNome r(-r§

oata: 3i lo 3IJOJJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.plgql!bI - ryww.nstr.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL
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CERT]FICAOO

Em conformidade com a lnstÍuqão Normativâ No 65 de 07 de Julho de 2021

Método Matemático Aplicado: Média AÍitrnetica dos prêçosobtidos - PÍeçocâlculado coÍn base na Ínédia aÍitrÍÉtica dê todos os preços

selecionados pelo usuário para aquele deteíminâdô ltem.

dlrtçâo.kty*Í es nê&r'

'tem l: gas de cozinha

PÍeço CoÍnpaas

Goveínamentais

l

3t3

Valoí unitário

PREçOS /
PROPOSTAS

PREçOS /
PNOPOSTÀS

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMÀDO

PREÇO

ESTIMÂDO

CALCULADO

Rs r 14,22

TOÍAL

RS 114.22

Píêço

RS 107,67

ns r 07.67

PERCENTUAL

1 RS 11422 (uô)

ÓÍ9ào Público

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ lprefeitúrâ munrcrpal de ilapejara doêste - pí

ldentifacação

NôPrêgào:802021

UÀSG:454370

Dâta

Licitâçâo

26/10/202.1

Data

Licirâção

23tO3/2022

22t03/2022

ldenlificagão

Rs Ir 7.50

I O tÂt

RS 452,45

Data

Licatação

09t02/2022

Mediana dos Píeços Obtidos: RS I15,00

Item 2:gás 45 kg

OUANTIDÂDE PIRCTNII,,ÂL

Óígâo Público

MNÉTÉ8O DA DEFESA I CoÍnândo do Exéíoto I Coínando MilitâÍ do Sul | 5.
Rêqião Militâí | I s.BriqEda de lnÍantaíia Mêcâni2âdâ I 34oBatâlMo de tnÍantaria
Mecanizado

MINISTÉR|o DA DEFESA I CoÍnândo do Exêrcito I Co.mndo MititaÍ do Sut I

COIV,IÁNDO DA 3ó DIVISÀO DO EXÉÂC'TO ' BÁSE ADMII]ISTRATIVA DÂ

GUARNIÇÁO DE SAN I TÂ MÀRtÀ I 
't 2oBatalhão dê EngenhaÍia de Coínbate

PÍ]ÊÇO

ESTIMÂDO

RS 452,45 (un)

PREçO

ESTIMÂDO

CALCULÂDO

RS 452,45

NoPregào:312021

UASG:160226

Valoí UnatáÍo

RêlâLôÍlo geÍado m dia 31 n3Ím2. 1O:O7:00 ltP: 177 .92.7 .'t5É)
Código Vetidâção: bSwTzaFúOtín%2tsD3OOêOghVambNKgfrnuk$GV96kY5Âítô"4iê0aÊEXtlíüKkC%2bÉqnPZFlC!.s./o3d
hltpi/ xu,v,.bancadôpí€co6.ôo.n.br/Caíif ca(bAúteoücjdâdô?
totên=bsw7záFviolín%252tsD3o0êDghvâmbNKgtnutYxâ\MkY5Ân0w4jôOSElCXtfftlKkcyo2s2bxEqnPZFlCysyo2s3d

RS 463.70

[rT[rdr]

Relatório de Cotação: cotaÇão recarga gás de cozinha

to it

NoPregâo:l82021 O4/O1/2022 À5447,40

uÂsG 160356

' Oroão Público
Priblicô

I Fundo i,|un dê ÂssÉtência Sociâl I Prefêirura Municipâl de Victôr Grâeí/RS

2 UN|oÂDE M DE DESENVOL\4MEIjÍ0ÁGR|üULTURA I PreÍerluía tlunicipâlde Saolana da Boa

vista/RS

Vâbí UnitáÍrô

Media dos Píeqos obtidos: RS I 14,22

Preço Compíâ§

GoveÍnâmentais

l

ldentiíicação

9722022

21'12b22

Píeço

R§ ll t00

BS 120.00

Píeço

RS 480,00
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Preço

Público
órgáo Público

Gastos Constii. na EducâÇáo AÍt.212 | PrefeituÍa lL,lunicipal de Bara do Ribeúo/RS

ldeotiíicação

'r 
601 2021

Data

Licitação

iot1l /2021

PÍeço

RS 429.95

Valoí unitáÍro

Mediana dos Píeços Obtidos:R§ 447,40

RS

Valor Global Rs 566,67

Rdatóíb gê"ado ÍD da 31 n3tâ2. 10:O?..@ l,F.: 1n .92.7 .15a)
CúligD Validação: b§xTzaFviotÍ%2Bo3o0oDghvânbNK9ímukyrúV96ry5ÂÍ{}waj€0oEE)0íü,{rc%2béqflpzFrC}3%3d
hüprf*wu.bstcodêpí*G.coín.à.rcdrif câdoÂr.{êdicit âdê?
tol(eo=b§v7zâFqOrn%2s2trD3ooêOgàVanbNKgttnukyxevg6kysAnor'4i€O8EtcxíffKkC%2S2b€qípZFlC)§%2S3d 217

Média dos Píeços Obtidos: BS 452,45

ffi
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Quâotidade

I Unidade

DescítQão

Eas cie cozinhâ lâqúrsrÇão de *ateriâis destinados ao ÍoÍnecimenb de beneÍlcio evenlual (ÍecaÍqa de gás) a íaíníras enr situaÇão

de vulnerabildade socral. coníorme aÍt. 3l e 35 da lei municipaln' 1724/2417

PÍeÇo (Compías Governamentais) 1: Mediânâ das Propostas Finâis

lÊ tM 5a tu 1N a5 de oi & Jtiao @ 2a2i

ór9ão-

objeto:

DescÍição:

CatMat:

CNPJ

Quantidade:

Unidade:

UF.

Obseívâção

Rs 107.67

RS t 15.00

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

pÍeíeituíâ municipal dê ilaperâra doêste - pr

contrâtâção de êmpresa especiâlüada na coÍyErcaalizaçao de cargas de gás de

cozinha e água mineral paía uso dos Depanamentos dâ Adminisúação

Mrrnicipal.-

Regulador qás - Cargas dê gás de côzinha Pl3. As Ínesmâs serão instêlâdâs íú
PeÍírÍ€tro UÍbano oü RuÍaldo MunÉípio.

I50 I98 REGULAMS GIIS, REGULAD)R GÁS

Dala:

Modalidade:

sffP:

ldentificaqáo:

Lore/ltem:

Àtã:

ÁdjudicaÇãol

HomologaÇâo:

Fonte:

26/10/202114úO

Pregão ElelÍóÍlico

NÃO

NoPÍegão 80202] / UÂSG:454370

l1

Link Atâ

3ll01,r20210S:51

31 iô) i2022 D9 57

wY/w aompÍasgoveanameÔtais.gov

Ôí

Unrdade

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

LEONICE SMIAÍOWS(ICOMERCIO DE 3AS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 107.67

Maíca: liquegas
Fabricanle:liqueEas

Descrição: Carqas Ce gas de côzinha P 1 3 As mesmâs sêíão instaladas no Feííme!ío Uíbano ou RuÍal dc M unicípio

Preço (ôutÍos Entes Públicos) l: Mediana das Píopostas Finais

ttE tA Sa lla tN ô5 tu 07.,? iúho de:a: I

17.156 151/0001-36
*VENCEDOR *

ÓÍgão: Fundo Mun de Ássisténcia Social

Píefeituíâ [4unicipal de VictoÍ GÍaeff./RS

Objêto: ÁquisiÇâo de mâieriâis destinados ao foínecimento de beneíicio evêntual
(recar$ de gás) a fâmilias em situaçâo de vulneíabilidade sccial. conforme Art

31 e 35 da LeiMunicrpaln" 1724/2017

Descrição: Gas de Cozinha Gâs de Cozinha lÂquis;ção de mâleriais destinados âo

fornecimmro de beneíicio eventual (recaígâ de qás) a Íamílias em shuâçâo dê

vulnerabilidade social, confoÍme Ârt: 31 e 35 dê Lêi l4unicipâln' 172412017

Dala:

Modâlidâde:

SRP:

ldentificâção:

Lote/ltem:

Ata:

Quanlidâde:

Unidade:

UF:

23/0312022 On:oO

Dispêosa por Limite

NÂO

q722022

1/1

vrctorgÍâêíÍpo(âis.govcloud.com b

rlpronimtb/index3sp',acao=1 &trem

=2

1

Un

RelaróÍio g€rado no dia 31fi3t2o221o1o71co ltPi 1Tt.92.7 .1581
Codigo Validação: bswTzaFvjOtm%2ÍBD3OoêDghVâmbNr.gÍmukYXaV96kYSAnOw4i€O8EtCXtAkko%2bÉqnPZFlCy§%3d
httsr Nww.banc.depÍecos.com.bílcêítfr câdoAulenlicidade?
tokefl=bswTza F\iiOan%252ED3OoeDghvâmbNKgÍmukYxav96kY5An0w4jêoaErcXüfrlKkC%252b€qnPZFlCys%253d 317

Detalhamento dos ltens

Item l: gas de mzinha

Preço Estimado: RS 114,22 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: RS I14,22 Média dos PíeÇos Obtidos: B§ 114,22

B MAffCIIINC CHAMPAGIIAT, ]78 l4,j 352Ç?C41
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

DE \,VALLE EIBELI

VALOR DA PROPOSTA F'NAL

RS r r5,00

Marca' llaíca não infoímâda
Fabncante: Fabfl canle nào ir,Íoímado
DescriÇáo: Des.ÍiÇáo não inf oÍmâda

Estado: cidâdê:
RS vr.toÍ Grâê,Í

CNPJ

Endeíeçor

8 DEZESS'TE DE }.lÀRCO.825

37.683.047/000r-07
*VENCEDOR i

01.036.032/0001-00
* VENCEDOR *

(54) 9673{986

PÍeço (Outros Entes Públicos) 2: Mediânâ das Propostâs Finais

hc i!.44 5'dà tN 65 dê c7,,e J.lhc de 242 i
Bs 120.00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

âs 120,00

ÓÍgâo: UNIDÂDE M DE DESENVOLVIMENTO,AGRICULTURA

PíeÍeitura l\runicpalde Sâôtâm dâ Boâ Vista/RS

ObJEIO: AQUISçÃO OE MATERIAL PÀRÁ SÊCRETARIA DEAGRICUL'U8A

Descrição: cÁsDfcozrNHA-Pt3 cÂs DE cozrNHA Pr3 tAoursrÇÃo DE MATERTAL

PÁBÀ SECR ÀRIÂ DE AGRICULTURÂ.

Dâlâ:

Modalidade:

SBP

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Fonte:

22/O3t2ti22 OO:iO

Dispensa por Limite

NÃÔ

2'i22022

1t1

187.85.99.9 89991prooimtb/index a

sp?acac='l&itenr=2

I

BOT

RS

Quantrdade:

Unidade:

UF

RAZÂO SOCIAL DO FOBNECEDOR

COMEBCIO DE COI,,IBUSTIVEIS E LUBBIFICANTES SANTA ANA EIBELI

Marca: fJaíca fi5o inÍormada
FaL:íicanle: Fabícanle nâo rnÍorrnado
Descrição: Descnçàc nào inÍormada

Estado: cidade:
RS Sánlana da Boa \rista

EndeÍeço:

R FREFANTCNIO C FIIEITÂS 77

Relatóíio geíâdo no dia 31ltõ31202210|O7.OO llPt 177.92.7.1*l
Codigo Validaçáo: bswTzâFvjotm%2fBD3ObOghVâmbNKgÍmukYXaV96kY5Arú"4je0aEEXnxkc%2bfqnPZFl C)É%3d
http:/ vww.banc.depíecos.coín.bí/Ceíif cadoAutênlicdde?
!oken=bsw72âF\.iOtrn%252ED3ooeDghvâmbNKgÍÍnuk\4G\€6kY5Ân0\r4je0aEcxllfíKkc%2s2bfqnPZF1Cyso/"253d
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Quantidade

1 Unidâdê

Preço (CompÍas Oovernãmentais) l: Mediana das Propostas Finais

i,c t à I 5" da i.t 55 ce 0,.:,ê Jathn ite 202 i

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

I\,{ARACÁJU - COI',4ERCI0 DE GAS LTDA

obseívação

ó.qão

Obieto

Descrição

CatMat

I\,III.I §TÉRO DA DEFESÀ

Conlándo dc Exercito

Coínândo lrilrrár dc Sul

5" Região tulihiaí

1 5'Bíiqada Ce IofáÍitâíaa lvlêcânazada

34ôBatêlhâo Cê hÍantàÍiâ Mecanizado

Aquisiçâo de 0ás liaueíeilo de petíoleo em alenormenlô âs nccessr.lades do 34!

BlMec

Botiião Para Gás - Botrão Para Gás Uso' LTomestico . Capâcrdâde: Cêrcâ De -15

KG, Acessóraos:Com Válrula E l,4ecaasmo De Segurança

4615] 5 . BOTIJÃO PAÊA GÁS, I]SC:DOMÉSTrcO, CAPACIDÂDE:CERCÂ DE 45 KG,

ACESSÓÊIOS:CoI..4 VÁLVULÂ E T,,1ECAI.iISMO DE SEGUR4NÇA

Dâtal

Modaladâde:

SRP

ldentificaçãol

Lote/llem:

Adjudicação:

Homologaçâo:

Fonte:

0q/['],,2022 10 00

Preqáo EbÍónrco

stM

N'Preqáo 31202] / UASG 160226

I ink Ata

09/02i2D2215 lt)

10/02/102218 C3

wY,r./ comprâsgovernamenlars.qov

br

50

UnrCade

CNPJ

CâtMât

CNPJ

Quantidâde:

Unidâde:

UF:

Quantidadê:

Unidade:

UFi

Enrarl

heÍn@glcbo.co

Rs 480,00

Rs 447,40

VALOB DA PROPOSTA FINAL

R§ 4B0,0rr

MaÍcar SUÊERGASaRAS
Fâbíicant€: SUPERGASBRÂS
Modelo: GLP ACONDICIO|IÂoO 45 KA
DESCÍçãO: GLP ÁCONDICIONADO EM BOTUÓES DE 45 i(G, CONFOÂME À§ NÔRMAS DÂ Â8NT

Esrado: Cidadê: Endereçor TelêÍone:

PF Foz dc rguâÇu AVTANCFEDC NEJE§ 3400 1045) 5733-543

04 249.932tOOü1 23
* VENCEDOB *

ÓTqão: MIN§TÉRÚ DA OEFESA

Ccmando do Exeícito

Comando Militar do Sul

COMÂNDO OA30 DIV§ÃO DO EXÉPClTO. BÂSE ADMINISTRATIVA OA

GUê.RNIçÃO DE SAN

I 2oBâtalhão de Engenharia de Cornbate

Aquisição de Géneros Alamêntícios, Gâs de Cozinhâ e Embalaqens..

Botúão Pâra Gás - Botúão Para Gás Uso' Doméstico, Capâcidade: Cêrcâ De 45

KG, AcessóÍios: Com Vákula E Mecâôisrno De Segurançâ ,

,161515 ,8ÔTUÃO PÁRÀ GÁS, USO:DCMÉSTICO, CÁPACIDADE:CERCA DE 45 KG,

ACESSÓRIOS:COM VÁLVUTA E MECANISMO DE SEGUNA}.IÇÂ

Data:

Modâlidade:

SRP:

ldenliÍicação:

Lote/lLem:

Fonte:

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPÔSTA FINAL

Rs 447,4ÚÉICHÊLT & EiCHELT LTDA

Fabricânre: UlÍâgez

Descrição:Gás liqueÍeto de pet.óleo P.45. Descíiçáo Delalhôdâ:Aori,ão para gás, uso:doméstico, cêpaci.iade: cercâ Cê 45 kg, aúessdrlÔs com \,á[ula emeca.

't 0 748 731/0001-73
*vEr.JcEDOB *

Esrado

RS

Cidade: Endêreço:

EST BS 344 KM 4] , SI,I {55) 35r3-2020

Emaal:

nêcicnâlgâs.sr@hotmail.com

R€latóÍio gerado nodia 31n3/2O22 1O!O7:N llP: 177.92.7.1*l
Codigo Validâ9ão: USwTzâFvjOh%2ED3ohDghvambNKgfmukDGV96kY5AnO"4ie0SElCXllÍilKkc%2b€qnPZFíCr/§%3d
hltpl/wwv/.bancodeprecos.coín.bí/CeÍliicacbÀrlenücidâdê?
loken=bsw7zãFúOlrno/o252ED3O0eDghvâmbNKgfmukYy\Evg6kYsAnof,4jeo8ÉlcxtlfrlKkC%252bxEqnPZFlCyso/.253d 517

píeÇo Esrimâdo: RS 452,J5{un) Percênrual:- Píêço Estimado Calculado: âS 452,45 Médiâ do§ Píeços Obtidosi R§452,45

Descrição

qás 45 kq

Objêro:

DescÍrÇão:

Preço (CompÍas Goveínameotais) 2: Mediana das PÍopostâs Finãis
t,tc ttut ia da ltJ 55 lie 07 dê Jdha d? 2021

04,,0r/2ú22 0q a0

Pregão EleÍônrco

stM

NoPregão 192021 / UASG:160356

r338

LiolÁla
wv,/w aompí3sgovernamentâis.gov

bÍ

4C5

Unidâde

RS
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Píêço (OutÍos Entes Públicos) 1: Mediâna dâs PÍopostâs Êanais

Órgão: Gastos constú- na Eiucação aít 212

PÍeÍeituÍê Municipaldê Bârra do RibeiÍolRs

Obiêto: Pesquisa de preço e ccmpÍa de gás dê cozúha paía uso nâs Escolas, sclicitado

p€la Sec. da EducaÉo conÍoame pedido de compÍz íi' 4274 e 4273.

DescÍação: Gás de 45 kg - 6ás de 45 k9 | Pesquisa de prêço e compra de gás de mzinha

paÍa uso nas Escoks. solicltado pela Sec. da Educação coníoíme pedido de

cofiçÂ no 4270 e 4273.

CNPJ RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

21 346 20610001.48 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANDER & DRECHSLÊR LTDA

"VENCEDOR"

Daaa:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Fonle:

10/11/2021 00 00

Dspensa poí Limrte

NÃO

r6012021

111

1 86.21 6.2.11 .I 06:81 8I /proêimtb/ind

ex.âsp?acâo=l&item-2

3

bti

RS

us 42s,ss

Quantidâde:

lJnidade:

UF:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 429.95

Estado:

RS

Maíca: MaÍcâ úc infoÍmada
Fâbricante: Fâbncânle não iníormado
DescÍiçãoi Descriçâo nâo inÍormada

cidâde.
BaÍÍa do Êibeiro

Endeíeço:

EST FEDERI\L B3I ]6 K}"1318, S1N

Telêfone:

i5l) 3055 60091(51) 346C1921

RelalóÍio gerado no dia 31 lO3t2O22 1O:O7:ú llP: 1TL92.7 j*)
Código VaIdâção: bs/vTz8FvjOtrn%2tsD3ooeDghvambNKgÍmuk»hv96kY5Anôd4jêO8ElCXtlfrKrc%2bÉqnPZFlq6o/o3d
htlp/'rrs,/w.bancodêprecos.com.bÍ/CêÍtifi cádoAulenticidade?
tokea=bsw7u FúOún%25:BD3O0eDghvambNKgímuk\rXâVSGkY5ÂnO$4jeo8ElcxlffíXkc%2s2bfqnPZF1C),s%253d 6t7
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ê LAUDo DA corAÇÃo

ATEI!ÇÃA C Bance de Preços e ume soluÇào recllolaEca qLE alende aas petâ.nerros de pesquisa Cispastes em Leis vigentes, íns-trLtçães NcÍmatlv?s,

Acótdãos, Regulameotos, Decíetos e Poitaias Setdo assitl, paÍ rcuni d;rersas {ontes gcvernanletlÍais. ?anpletnentarcs e siÍes de Llontttiic âínplc, o
sistenra tiáo é constaieÍado uma fante e, sim- ún1 nÊn Da a que às pesqutgs seqm tealizadds de foÍrla sequra ágile eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmetica dos preços obtidosl

lrem I - gas de cozinh

- 1 preÇô do portal Compras Governâmentais pÍaticados pela AdministraÇão Pública de licitações hcmologadas/adjudicadas no daa

26/10/2A21, calçuledo pela ÍóÍmula i/ediaia das Propostas Finais.

- 2 pÍeÇos de AquisiÇões e cont.ataçôes similares de outíos entes púbiicos homologadas,/adJudicadas enüe os dias 2?/03/2022 e 23iíJ3/2O22,

calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

eÉ oEscRrrtvo oE FóRMULAS uflLtZADAS

Mediana das PÍopostas Finais

- Captô os pÍeoos írnars da licitaÇão e selecio.ra o preÇo do meio (no caso de númeío impar de propostas) ou a medie dos pÍeços o.r merú

Relaóíio geíâdo no dia 31032022 10:07:00 (lP: 177.92.7.158)
Código ValidaÇào: bSwTzâFVOlm%2BD3O0oDghVambNKgÍmukYXaV96kY5Anô/r4jeOBEtcxaKkC%2bÉqnpZFlC)É%3d
httpr,Vww.bancodeprecos.coín.hf /Cêíifi cãdoArlenüciclâde?
token=bswTzaFtiOún%252ED3OoeDghvâmbNKgímukYxav96kYsAnow4jeoSElcxtfint«C%2s2b,EqnpzFlcys%253dffi

Item 2 - qás 45 kq

2 preços do portal Compras Governamenlais praticados pela AdministraÇão Pública de licitâçoes homologadas/adjl,dicadas entíe os dias
i)4101 2022 e 09102/2022, calculados pela fóÍmula l,4ediana das Propostas Finais.

'l preço de Aquisiçoes econtrataÇões similares de outros entes públicos hornologadas/adjuoicadas no cia l0/'l l/2021. calculado pela

fúmulâ f,íediana das Propostas Finais.
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Item

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pelo setor de
cotação de preços deste departamento de licitação, Declaro que no.dia 31 de
Março de 2022 realizei pesquisa de preços na empresa SARDI- COMERCIO DE
GAS LTDA, CNPJ 05.406.602/0001-67, através do telefone (431 3254-1200,
com a funcionária Franciele, os itens abaixo relacionados.

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - w*r,rr.nsb.pr.gov.br

Produto Valor total

1
Gás de cozinha, em botijáo contendo '13 Kg

R$ 128,00

2
Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 Kg

R$ 435,00

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
DECLARAÇÃO Oe PESQUTSA DE PREÇO
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PREFEITURA MUNICIPAL

Item

NOVA SANTA BARBARA
DECLARAÇAO DE PESQUISA DE PREÇO

Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Produto Valor total

1
Gás de cozinha, em botijão contendo 13 Kg

R$ 1 15,00

2
Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 Kg

R$ 415,00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. ov.br

Eu Patrícia de Souza dos Anjos Siqueira, responsável pelo setor de
cotação de preços deste departamento de licitação, Declaro que no dia 31 de
Março de 2022 realizei pesquisa de preços na empresa SAO JERONIMO DA
SERRA - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, CNPJ 15.293.438/000í-82, atraves
do telefone (43) 3267-1227, com o funcionário Zé MoÉadela, os itens abaixo
relacionados.



PREFEITURA MUNICIPAL 2l
NOVA SANTA BARBARA

RAZÂO SOCIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE:

EMAIL:

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email: compras@nsb.pr.gov.br

coTAÇÃo DE PREÇO

Carimbo com CNPJ -

Assinatura - í4. 3 4loool-3í,
J.F. MENDONçA & ctA rTDA.

oata - I 1-,1
* 

_, 

ü idtr'#ft f^,r^ií?',.;,â' I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

llS. or>1
lOas Oe cozinha, em botijão contendo 13 Kg.

lCas Oe cozinha, em cilindro contendo 45 Kg. USSim

Item Nome do produto/serviço Valor total

J.



(('

1 1
Gás de cozinha, em botijáo contendo
13 Kg

R$ 115,00 R$ 115,00 R$ 125,56R$ 144,22 R$ 128,00

2
Gás de cozinha, em calindro
contendo 45 Kg R$ 4s2,45 R$ 435,00 R$ 415,00 R$ 489,00 R$ 447,86

Nova Santa Bárbara,31 de março de2022

Patrícia de uza dos Anjos Siqueira
Responsável pela cotação

a\9
cJt

Nome do produto/serviçoItem Item
Preço l-

banco de
Média de
Preços

Preço ll-
Fornecedor

Preço lll -
Fornecedor

Preço lV-
Fornecedor

B*ro,*
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&Et
Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 75/2022

Sollclt.gao

75
Sollcltanla

§uisição de Material 31t03t2022 ,|

650-5
Local

I
óÍgtu

SYLI'ARA APARECDA BONIORi,i VALERP

PÍoceaao GoÍado

012022

SecÍetaÍia do Bem Btar Sociale do Trabalho

09 Secreliaria litunicipalde Assêtência Social, do Trabaho e Geração de Brprego§
FoÍm. da pâO.mGnto

Depósito bancário
Entroga

0 Das

Código t{oÍnê

000430 R.caÍgâ de gás dê cozinha. em àolriáo contêndo 13 k9

Unldad.
UN

Qu.ntidede
25,00

Unltáílo
125,56

TOÍr[
3139.00

3.t39,00

Eritôpd El.E CriBiíÉ tr.ú( 16 'ã6e 5629 9 31@tu2132224

001 Lote 00í



. (gD

tEi
Município de Nova Santa Bárbara

Soliciteçáo 7612022

27

SollcltaçIo

76
Sollcltlnb

Aquisiçâo de Material 31t0Bt2022 1

20372-6 Í\,IAURLD SHNm l€uE

Pioce.ao Gaíldo

o12022

2og Bcola i/bria da Conceiçáo Kasecker
órg ão

06 Secretafla ifunicipalde Educação, Esporte e Cultura
FoarÍr da pigamanto

Oepó6io bencário
Entrega

0 Clas

Códlgo NoÍrc
o0o:1:l0 R.carga ê gá3 de cozinhâ, êm bolrão coírtân(b 13 kO

Unldrd.
UN

Quanddade
90.00

Unltárlo
125. §i6

TgÍ,l-

Editóp.. ELiÉ C.i§Dra rúld( m s.& 5629 g 31fiaM 13251

001 Lote 001

11 300 40

,rí.300,40

11,300,a0
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eEi
Municipio de Nova Santa Bárbara

solicitação 77l2022

Sollcitrqão

77
Sollcltanta

Aquisição de Material 311O3t2022 1

19-1

Local

7
ôrglo

ROSAI.IA RUY DE SOI,,ZA

Paocalao Gaaado

ono22

Secretaria de Sâúde

08 SecretiariaiiLrnicipaldeSaúde
Foarna da pagamanlo

Oepósito bancârb
Enúega

0 Das

Códllo l{oma
000430 Rêc.,!. (h Oás dô co:jnhá. êír botüão cooten(b 13 kO

Unid.de
UN

Qu.ntid.de
14.00

Unltárlo
125.56

TOT'I.

1 757.44

í.7tr,8{

Emldo pú: EI.E Cn3irB lúlR ía \ã5áo 56ã g 3111Jô?@2 13 23 b

001 Lots 00í

TOÍÁL GERÂL
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&Ei
Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 78r2022

Sollclt.çIo

78
Sollcltrnt
C6so

1968-2

Aquisição de Material 31lO3lm22

A NTONO IT.ITII{O DA S[-VA

Procaa3o GêIâdo

ono22
Local

4
ôrgro

Secretaria de Serviços Rrblicos Extemos

05 Secretiaria iiLnicipalde Obras
FoÍmr da pagrmento

Oepósito bancáÍio
Eítrêga

0 Elas

Códlgô I'lorÉ
000/t30 Recaípa (b gás de cozinhâ. êm boliião contendo 13 kg

Unldrda
UN 10,00

t nilárlo
125.56

TOÍ,l.

1.255,60

1.265,60

€múropa EldÉ Cri3tÉ trdtk É s6ãa 5620 g x1t@ttu2132355

1

00í Lote 001
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&gi
Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 79/2022

Sollcliâçâo

79
Sollcltantô

Aquisição de Material 31t03t2022 'I

275-6 LUCIEA QLTNTI\II i/ENE

Procaaao Gorado

o12022
Local

ó.Bao
2207 Cênfo de Eucação híantil l.loérÍú Bitencourt CaÍneiro

06 SecretaÍia itunicipal de Elucaçáo. EspoÍte e O,rltuÍa
Foamt da pagamenlo

Depôsito bancáÍio
Entreg.

0 tlas

C&lgo l{onE
00930 RacãAa dê grís de co:inha. êm botijão coiten(b 13 kO

unld.d.
UN

Qu.nüd.d€
70.00

Unltlílo
125,56

TOT'I.

8 789,20

8.789,20

E n|l<bps ÉL6 CmtÉ tttü( E EÉáo 56ã g 31toa?@2 1124 37

001 Lote 001
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qE*
Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 80/2022

Sollcltrçao

80
SollcltmL

Aquisição de Material 3',UO312022

3943ô.0 CR§TANO DEALÀ/EDA

Pro6caro Goraalo 

-

of2022
Locôl

&gâo
3 SecretaÍia de Serviços Rrblicos hternos

03 Secretaria[funicipaldeAdrÍinistração
Form. dâ pagamanto

Depôsito bancárb
Ent ôga

0 Das

Côlgo olll
000430 RrcâOa úr gá. d. c@inha, cín bolÍáo cooteftb í3 ko

unid.dê
UN

Qu.nüdrdê
8_00

t nlláílo
r25,56

TOÍAL

1.00{,46

í.004,44

E i!ô po. ElaÍE C.ittB lulü( .E !q.êo_ S29 g 31AU2|D 1X2514

,1

001 Lote 00í
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Municipio de Nova Santa Bárbara

Solicitação 81r2022

Sollcltâção

81
Solicitante

Aquisição de Material 31t03t2022 2

3487$,9 ADE.A MADALEM CARDOSO FEFRERA ot2022

22OA Escola Edson Gonçatues Palhano
órgao
06 SecÍetaria lrlnicipalde klucaçáo, Esporte e Cultura
Formã dê pâgamênto

Eíú69â

0 Das

Código Nomê

000430 RêcâÍla de gás de coznha, em bolijão conten.lo 13 kg

unldâdê
UN

t nltáíio
125,56

TOTA

1.883.40

1.883,40

Códlgo l{om€
000540 RêcâÍ!â dê gás de cozjnha, em ciindío coítsido 45 k0

Unidade
UN

Ouanüdado
56.(X)

Unitário
447,8ô

TOT'I.

25 080.16

25.080,16

Emddcp.í EldG CrisliÉ l(dll( Ísssáb a6A g 31,032@ 13 26 01

Depósito bancário

00í Lote 001

Qu.nüd.dê
15,00

002 Lotê 002
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Nova Santa Bárbara, 3110312022.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de recarga de gás de
cozinha.

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de recarga de gás
de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período
de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$ 54.210,08 (cinquenta e
quatro mil, duzentos e dez reais e oito centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristina uditk d Santos
Setor de Licita

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

CORRESPONDÊNCN INTERNA N' 05612022

Senhora Contadora:
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 01 de abril de2022

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 056/2022 que

solicita Dotações Orçamentárias para o registro de preços para eventual aquisiçáo de

recarga de gás de cozinha, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza C
Contad

mpos Almeida
ta

d*v<-r o{pfi Zo?L
Nome data
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Recebido por:

Rua WatÍredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001{0
E-mail: p4qlsE@§bpregtLbr - Nova Santa Bárbara - Paraná
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CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de recarga de
gás de cozinha, por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de
R$ 54.210,08 (cinquenta e quatro mil, duzentos e dez reais e oito centavos), sendo
que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de previsão
orçamentária. Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

lnformo ainda que o Pregão Eletrônico n" 712022, foi deserto.

Elaine Cris na uditk d Santos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (041) 1266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Sânta Barbara - paraná

U

Nova Santa Bárbara, 0110412022.

Prezada Senhora,

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO

Assunto: Registro de Preço para aquisição de recarga de gás de cozinha

Solicitante: Setor de Licitação.

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição de recarga de gás de

cozinha, para suprir as necessidades de toda as secretarias municipais.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 no att. 37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". O Registro de

Preços está previsto na Lei 8.656/93, art. 15, ll:

Art. 15. As compros, sempre que possível, deverõo:

ll - ser processodos otrovés de sistemo de registro de preços;

O Decreto ns7.892, em seu art. 7e, assim prevê: A licitação para registro de

preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço,

nos termos da Lei ne 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos

38
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NOVA SANTA BARBARA

termos da Lei ne 10.520, de2OO2, e será precedida de ampla pesquisa de

mercado.

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, (2008, p. 201) traz inclusive a distinção entre o Sistema de

Registro de Preços e a modalidade Pregão:

O pregõo é umo modalidode de licitoção, enquanto o registro de preços é

um sistema de contratoções. /sso significo que o pregão resulto num único

contrdto (oindo que posso ter o execução continuoda), enquonto o registro

de preços propicio umo série de contratoções, respeitados os quantitotivos

máximos e o observância do período de um ono. Dito de outro modo, o

pregão se exoure com umo única contratoção, enquonto o registro de

preços dá oportunidode a tantos controtações quontas forem possíveis (em

foce dos quontitotivos máximos licitodos e do prozo de volidade).

Já a Lei !0.520/02, que instituiu o pregão como modalidade de licitação

para aquisição de bens e serviços comuns, previu em seu art. 11, a utilização

do registro de preços, desde que os entes fizessem tal prescrição em

regulamento específico, o que é feito, de maneira geral, por decreto.

Art. 11. As compros e controtações de bens e serviços comuns, no ômbito

do União, dos Estodos, do Distrito Federol e dos Municípios, quando

efetuados pelo sistemo de registro de preços previsto no art. 15 do Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderõo odotor o modolidode de pregão,

co nfo rm e reg u I o me nto e s pe c íf i co.

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.937lO1-sofreu alteração em

seu art. 3', passando a vigorar da seguinte maneira:

PREFEITURA MUNICIPAL
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Art. 3s A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nos

8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redação dada pelo Decreto ne

4.342, de 23.8.2OO2l,.

A escolha da modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta

escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisição considerada

comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos

preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade su perior.

É o parecer.



41
PREFEITURA MUNICIPAL
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Nova Santa Bárbara ,07 de abril de2022.

0u/L
en Cortez Wilcken

Procuradora Ju ríd ica
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃo PR"ESENCIÂL n" 16120/22, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de recarga de gâs de
cozinha, pâra suprir âs necessidades das Secretarias Municipais,
normatização de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2, lÊi Federal n" 8.666, de2ll06l1993, Republicada
em06lOT11994, Decreto Federal n'3.555 de 08/08/2000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l ll2l2OO0 e demais legislações perünentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol2l2O22, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
parâ que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara 810412022.

,a lério
pal

c

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centio, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

ao Setor de Licitação pâra as
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0810412022.

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro
de preços do Pregão Presencial n' 1612022, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da
Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C na Lu dos San

Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro,I 43. 3266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.nr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativ o ng 33 I 2022

Pregão Presencial ns !6/2022

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de recarga de gás de

cozinha.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria JurÍdica, o edital do processo

licitatório Pregão Presencial ns t6/2022, o qual tem por objeto registro de

preços para eventual aquisição de recarga de gás de cozinha.

O pregão é regido pela Lei ns 70.520/2O02, o Decreto ns 3.555/2000, e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne 70.52012002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;
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NOVA SANTA BARBARA

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definiçôes

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação das secretarias municipais, no entanto

sem justificativa do consumo em razão da quantidade solicitada, que por

cautela esse jurídico sempre entende por conveniente, no entanto a

Autoridade competente determinou prosseguimento face a urgência da

aquisição.

Após, o departamento competente procedeu a pesquisa de preços, a fim

de formar diante do que determina a legislação, parâmetros para compor

os preços máximos dos produtos a serem adquiridos e da despesa total.
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O setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a

ser adotada, no caso pregão seja em sua forma presencial ou eletrônica e

finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboração do edital convocatório, na modalidade pregão

presencial.

A minuta do edital e do contrato, foi aprovada pela Procuradoria Jurídica,

dando-se prosseguimento as fases, a comissão de licitação deu início à

fase externa do certame (Art. 17 do Decreto ns 5.450/2005) e

providenciou a publicação do Edital, convocando os interessados a

apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a publicação e a

abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias

úteis (Art. 4s, V da Lei ns 10.520/02 e 77 do Decreto ns 5.450/2005).

Na data prevista em edital, para credenciamento e apresentação das

propostas e fase de lances, constatou-se que nenhuma empresa se

interessou pelo certame, lavrando-se pela comissão do pregão e pelo

senhor pregoeira ata da sessão como procedimento deserto.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas no edital, com seus anexos, nos termos da

Lei ns 10.520/2002, c/co parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93.

É o parecer.

Atenciosamente
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Nova Santa Bárbara, 08 de abril 2022.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria J u ríd ica

I

A/v
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AV|SO DE L|CITAçAO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 1612022

Processo Administrativo n.o 3312022

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de recarga
de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Mu nicipais.

Tipo: Menor Preço, Por Item.

Recebimento dos
28t04t2022.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

\i

lnicio do Pregão: Dia2810412022, às 14h00min.

Preço Máximo: R$ 54.210,08 (cinquenta e quatro mil, duzentos
e dez reais e oito centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lrlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencourt de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-m ai I : licitacao@.n sb. pr. qov. b r

Nova Santa Bár ta 04t2022.

EIaine Cris itk d Santos
Pregoeira

Portaria n" 01212022
c$9

)

L

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.gov.br

NOVA SANTA BÁRBARA

L
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pnecÃo PRESENcTAL No i6/2022 - sRP
Processo Administrativo n." 3312022

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre o Município de Nova Santa Bárbara ê a sua
empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitações por mêio do e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

A falta de remessa do presente Recibo de Retirâda do Edital exime está Pregoeira da
comunicaçâo de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentês ao certame licitatório.

Elaine Cr na Luditk tos

Portaria n 012t2022

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

I
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PREGÃO PRESENCIAL NO í6/2022 - SRP

Objeto: Rêgistro de preços para eventual aquisição de recarga de gás de cozinha, para
supriÍ as nêcessidades das Secretarias Municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser ínformada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

, aos I t2022.

Assinatura e Carimbo da Empresa

2

50

Processo Administrativo n." 3312022

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara,Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Processo Administrativo n.' 3312O22

LICITAÇAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO POBIE
E/OU MICROEMPREENDEDO R tNDtVtDUAL (MEt) (LC 147120141.

ABERTURA DA LICITAÇAO

Abertura: Dia 28104/,2022, às í4h00min.

Protocolo dos envelopês: Até às 13h30min, do dia 2810412022.

O Município de Nova Santa Bárbara, através da Pregoeira, designada pela Portaria no

01212022, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por item, destinado ao recebimento de propostas

objetivando o registro de preços para eventual aquisição dos objetos relacionados no

ANEXO l: Aquisiçâo de recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n'
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e, no que couber, na Lei Federal n.o 8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova Sanla Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das í3:00 às
í7:00 horâs, de segundâ a sexta-feira, fone/fax (043) 3266-8í14, ou ainda pelo email
licitacao@nsb.pr.qov.br ou através do site www.nsb.pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos somente serão prestados e

considerados quando solicitados por escÍito a Pregoeira ou à Equipe de Apoio, até 02 (dois)
dias útêis antes da data fixada para a abertura da licitaçáo, endereçados ao e-mail:
licitacao@nsb. pr.qov. br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb.pr.qov.br, para ciência de todos os
interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2810412022, às í4h00min, no
prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo BittencouÍt de
Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pela Pregoeira e
sua equipe de apoio.

í. DAS CONDÍçÔeS Oe PARTTCTPAÇÃO

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.Dr.sov-br

1.1. Poderão participar desta Licitação exclusivamente as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus

J
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Anexos.

'1.2. Não serão admitides nêsta licitação:

a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definiçáo
do artigo 30 e parágrafos da Lei Complementar n.o 123106.

2. DO OBJETO

2.í - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, no
registro de preços para eventual aquisição de recarga de gás de cozinha, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais, conforme descriçôes constantês neste edital e
seus anexos.

3. DOTAçÂO ORçAMENTÁRIA

3.1
o

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
mêntária:

4. DAS TiTPUGNAçÕES AO EDTTAL

4.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas ate 2 (dois) dias úteis anterior à

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wwrv.nsb.or.gov.br

2022 360 03.001.04.122.O070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 750 Do Exercício05.00't.'1 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00
2022 1650 06.002.12.361 0210.2015 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2022 1660 Do Exercício06.002. 1 2.361.0210.2015 103 3.3.90.30.00.00
2022 1670 Do Exercício06.002. 1 2.361.0210.2015 104 3.3.90.30.00.00
2022 1700 06.002. 1 2.361.0210.2015 143 Do Exercício3.3.90.30.00.00
2022 2250 06.004. 1 2.365. 027 0.2019 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2260 06. 004. í 2.365.027 0.2019 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2270 06.004. 1 2.365.027 0.2019 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2730 08.001 . 1 0. 301 .0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2740 08.001 . 1 0.301 .0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2022 3570 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3890 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

DotaÇões

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
Cespes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa da fonte
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data fixada paru a realizaçâo da sessão pública do pregáo, por qualquer cidadão ou licitantê

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.

4. 1.4. Procedentes as razôes da petiçáo de impugnação contra o ato convocatório, será
designada nova data paÍa a Íealizaçáo do certame.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e íavorecido previsto no artigo 42 e seguintes
da Lei Complementar n.o 123., de 14 de dezembro dê 2006, a microempresa ou êmpresa
de pequeno porte:

5.2.1 . De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representaçáo, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

5.2.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja,
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
emprêsa náo beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o'123
de 14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular sêja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desdê quê a receita bruta global ultrapasse o limite de que trâta o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

53

5

4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o

nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo

social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,

devendo ser protocolada no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às'12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrÔnico:

licitacao(@nsb.or.oov.br

4.1.2. Caberá a pregoeira decidir sobre a petiçáo no prazo de vinte e quatro (24) horas.

5. DA QUALIFICAçÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitacão é exclusiva oara particioacão de microempresa e emoresa de
peoueno porte. qualiÍicadas como tais nos termos do artiqo 30 da Lei Complementar
n.o 123/2006. com as alteracões da Lei Complementar n.o í47120í4.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, l8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Sânta Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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5.2.7. Que exerça atividade dê banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de tílulos, valores mobiliários e câmbio, de

empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de

previdência complementar;

5.2-8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra íorma de desmembramento

de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por ações;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. O envelope No O'l - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, âté às 13h30min., do dia 2810412022, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCUR^AÇÃO ou TERMO DE CREOENCIAMENTO, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO X.

ENVELOPE NO Oí . PROPOSTA DE PREçOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" í6/2022 - SRP
ENVELOPE NO 02. HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'í6/2022. SRP

6

6.2. Não será aceito. êm qualquer hipótese. a participacão dê licitantê rêtardatário.
considerado este. aquele oue apresentar os envelopes aoós o horário estabelecido
oara a entreoa dos mesmos. comDrovado por meio do orotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárbara.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - wwrv.nsb.pr'.gov.br
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7.3. Na hipótese dos itens 7.1 ou 7.2, o representante deverá apresentar cópia do Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações da empresa

representada.

)5

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, a Pregoeira, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite

a conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregáo
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pela Pregoeira, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar a Pregoeira a
Declaração de cumprimento dos rêquisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do presente Edital.

7.9.1. No caso da sua não aprêsentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de
habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1- Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.1O. PaÂ usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE OU MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL, previstos na Lei Complementar no
't 23106, devê apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através dos
seguintes documentos:

a) Cêrtidão simpliÍicada emitida e registrada pela respectiva junta comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme modelo do ANEXO Vl do
presente Edital.

7.1 'l . A declaraçáo falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitará à licitante, nos teÍmos do art. 7", da Lei no 10.52O1O2, à

7

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - www.nsb.or.eov.br

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não
haverá necessidade de apresentar cóoia do contrato social no envelope de
Habilitacão.
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sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

MunicÍpios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracteriza o crime previsto no

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e na ata de registro

de preços, bem como das demais cominaçôes legais.

7.'!.2. Na hipótese de a licitante não enviar reprêsêntante para a sessão, deverá incluir
a documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, no Envelope I - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA

8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitaçáo (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE, preenchido
pelo programâ de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçóes contidas no
(Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as
mesmas informações constantes na proposta impressa;

8.3. A proposta deverá ser impressa em 0í (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigãtoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes conslantes na proposta gravada em PEN-DRlVE, constando:

a) ldentiÍicação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos produtos cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l).

d) Preço oÍertado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo de entrega de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissâo da
solicitação de fornecimento pelo Departamento de Compras do Município de Nova Santa
Bárbara;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

ESTADO DO PÂRANA

8.4. A não apresentação do arquivo digital (PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, ou
não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na desclassificação da
proposta;
8.5. a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,
bem acondicionadâ, para que não sofra danos;
8.6. recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternativa do arquivo digital;
8.7. a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço Íinal, nele devendo
estar computado, todas as despesas que incidam sobre a entrega as quais ficarão a cargo

8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Sânta Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.or.gov.br
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da futura beneficiária da ata;

8.8. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especiÍicações exigidas;
8.9. O arquivo com e Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico

!4!l4.n§.b.pÉg.ev.bL na guia Licitações/Pregôes, onde também encontram-se
disponíveis o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimênto da mesma;
8.10. a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 0í;
8.t1. deverá ser observado quando da elaboração da proposta: PÍazo de entrega;
Forma de Pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e característica dos produtos entregue pelo licitante,
através de diligências ou vistorias rn /oco. Nos preço(s) proposlo deverão estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
máquinas, transporte, salários, carga tributáriâ, alvará, emissão de relalórios, as taxas
municipais, estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
custos mencionados nas Especificaç6es, constantes do ANEXO l, necessários para entrega
dos produtos licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO

9.1 .1 . Quando o certificado/certidáo for emitido por sislema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à verificaçáo
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.

9.2. Documentos matri/filial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela entrega dos produtos com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela entrega dos produtos for à Íilial, todos os documentos
deveráo estar em nome desta.

9.3. Prazo de validade dos documentos

9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, âté e data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.

9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

9
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9.1- No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í 0), os quais serão examinados pela Comissão de
Licitação.
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10.'1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou CeÍidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

í0.1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, medianle ãpresentaçáo de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na Íorma da lei;

í 0.1 .5. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (GNPJ) mediante a

apresentaçáo do comprovante de inscriçáo e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),

nos termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecÍeto-
Lei 5.452, de 10 de maio de 1943.

'r 0.4. DocuiiENTAÇÃo coMPLEMENTAR:
10.4.1. Documento declarândo que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o
inciso V do aÍ1.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
'1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vll.

t0
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í0.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de
certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo

único do artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de
substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

10. 1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Ceíificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

10.2. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAçÃO ECONÔiiICO-FINANCEIRA:
10.2.1. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedlda
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcadâ para início da disputa.

í0.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALTFTCAÇÃO TECNTCA:
10.3.1. Comprovação de aptidâo através de no mínimo 0í (um) atêstado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privâdo, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não
serão aceitos atestados de empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.
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10.4.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vlll.

10.4.3. Declaração de inexistência de fato superveniênte impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo reprêsentante legal da empresa, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO lX.

10.4.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Xl.

10.7. A falta de quaisquêr dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação dâ licitante.

10.8. As microempresas e as empresas de pequeno portê deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está
apresente alguma restriÉo.

í0.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
ptazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declârado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissáo de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

í 0.8.2. A não-regularização da documentaçáo, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste
edital, sendo facultado a Pregoeira convocar o autor do menor lance seguintê aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos dêmais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabalidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

PREFEITURA IúUNICIPAL

"10.5. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
í 0.5. í . Reconhecimento de firma, devendo o agente . administrativo, confrontando a
assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este
presente e assinando o documenlo diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio
documento;
10.5.2. Autenticaçáo de cópia de documento, cabendo âo agente administrativo, mediante a
comparaçáo entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
10.5.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

10.6. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência da ata de
registro de preços.

ll
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í1. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

11.1. No dia, hora e local designados, neste edilal, serão recebidos os envelopes

PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais

pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira declarará aberta a Sessáo e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.

í 1.3. Em seguida a Pregoeira passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaraçáo de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e
após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasiáo em que
será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

11 .5. A desclassificaçáo da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

1 I .6.1 . Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.

1'1.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - HABILITAÇÃO;

11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

'1 1 .6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

11.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1 1.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

1 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

12
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11.6.2. Falla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessão do Pregão Presencial;
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baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superior àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

1 'l .'10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 1 1 .9,
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

1'1.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescêntes, inferiores à
proposta de menor preço.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

1 1.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

'l'1.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.

11.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, a Pregoeira procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de 'HABILITAÇÃO" ao licitante que

apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação

fixadas no item 9 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e
item íO - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

1í.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá

negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

1 í .1 9. Se a oÍerta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

l3
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11.14. Encenada a etapa competitiva de lances e ordenadas âs ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, a Pregoeira verificará a aceilabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 11.16.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preço vier a ser desclassificada ou inabilitada, a Pregoeira restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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11.21. No caso de vício na documentaçáo de regularidade fiscal da habilitaÇão apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pela

Pregoeira, sob a condiçáo de regularizaçáo da documentaçáo, pagamento ou parcelamento

do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item ',l0.8 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.23. Serão inabilitâdos os licitantes que náo apresentarem a documentaçáo em situação
regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO e item íO - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

1í.24. No orazo de 0í I um dia útil côntados do encerramento da sessão. e licitante

62

declarada vencedora. deverá apresentar s Drooosta com os valores devidamente
atustados
11.24.'1. Na recomposição final, os preços unitários náo poderão ultrapassar os valores
máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)
valor(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.24.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçáo prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.25. Poderá a Pregoeira, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo marcada paÍa o
prosseguimento dos trabalhos.

11.26. Havendo suspensão dos trabalhos, a Pregoeira informará, com um minimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicaçâo direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.27 . 
^ 

licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intençáo de
rêcorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

í 1.28. A Pregoeira manterá êm seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçÃO
apresentados pelos demais licitantes, até a entrega definitivâ dos produtos licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.29. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela
Pregoeira, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

14
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12. DA ADJUDtcaçÃo E DA HouoLoceçÃo

12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedorâ a de Menor Preço, Por
item, desde que atendidas às exigências dê habilitaçáo e especificações constantes deste

Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intençáo de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefêito Municipal de Nova Sanla Bárbara, para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

'13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suâs razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela
Pregoeira.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razôes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para.apresentar contrarrazôes em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

"13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis
dê aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos sêrá publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitaçôes do site
www. nsb. pr.qov.br.

14. DO REGISTRO DE PREçOS

14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será eÍetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspond"nt"a 

*
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13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Pregoeira serão conhecidos nos

termos do inciso Xvlll, do art. 4" da Lei n" 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diÍetamente ao Departamento de Licitações, protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb.pr.oov.br e encaminhado por intermédio da Pregoeira à autoridade
competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
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mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pelo Município e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de

Preços a terceiros.

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a emprêsa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, lendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Município
convocar os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mêsmo preço e
condiçóes da primeira colocada, sendo a entrega dos produtos nas condiçôes previstas

neste edital e seus anexos.

14.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pêlo fornecedor da Nota de Empenho
emitida pelo Município.

í4.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

'14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderáo sofrer alterãções,
obedecidas às disposiçôes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados.

'14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá

demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitaçáo, dentre outros critérios, o Município adotará, além de ampla
pesquísa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste

certame licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto

aguarda o trâmite do processo de rêvisão de preços.

I5. DA UGÊNCIA

15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel mêses, a
contar da assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu

extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao sb. ov.br - rvu,rv.nsb,pr.gov.br
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16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no

parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituÍ-los

os seguintês instrumentos:
a) estê Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da
Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condiçôes propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital.

í7. DOS PRAZOS E CONDTÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

''18.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas

solicitações de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro,
frete, carga e descarga inclusos no valor dâ mercadoria, ficando o Município de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

19.'1. Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administÍados,
inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo 1 'l da Lel Federal n.o 8.21211991 , às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e
Certificado dê Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS.

í9.2. Deverá constar da notâ fiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivaçáo do pagamento.

19.3. O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

t7
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,t6. DO CONTRATO

17.1. A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária do Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para entrega
dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da solicitação de
fornecimento pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.

í8. DO LOCAL DA ENTREGA

í9. DO PAGAMENTO

Rua Waffredo BittencouÍt de Moraes n" 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - ww'lv.nsb.pr.gov.br
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indenizações, encaÍgos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos deste Pregão Presencial.

19.4. Nenhum pagamento será eÍetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correçáo monetária.

20. DO VALOR

20. 1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 54.2í0,08 (cinquenta e quatro
mil, duzentos e dez reais e oito centâvos), conforme Anexo I - Termo de ReÍerência,
podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

2í. DAS SANÇOES AOMINISTRATIVAS

21.'1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de entrega, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançóes, a
critério da Adminislração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à Administraçâo do Município de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
I - lmpedimento para registro na Ata, se concluida a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da aquisiçáo, aplicada nas hipóteses de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou â
pênalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública.

21.2. A aplicaçâo das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitaçóes, a contar da intimação do ato.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - lrrvlv.nsb.pr.gov.br

21.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

21.4. O dêscumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Prêços, sem justificativa aceita pelo órgão ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamentê, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do 1.o

colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

l8
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contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela

beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de í 5 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administraçáo
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

21.6. A aplicação das sanções previstâs neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação
dê outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas
e danos causados à Administração.

22. DAS D|SPOS|çÕES FTNATS

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregáo Presencial com
antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

22.3. É obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos
direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-áo os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 22.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

22.6. Paru agilizaçáo dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os
licitantes fârão constar em sua documentação: endereço, número de fax e teleÍone, bem
como o nome da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 40 do art. 21 da Lei
8.666/93.

23. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.1. ANEXO I - Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposla;
23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

Nova Santa Bárbara, Paraná- E -E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br
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22.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou
elaborarem proposta relativa âo presente Pregão Presencial.
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23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte;

23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.9. ANEXO lx - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.10. ANEXO X - Modelo de Credenciamento;
23.11. ANEXO Xl - Modelo Declaração de Não Parenlesco;
23.12. ANEXO Xll - Minuta da Ata de Registro de Preços.

24. DO FORO

24.1 . Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que se.ja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitaÇáo.

Nova Santa Bárbara, 1110412022

o
pal

Elaine Cri na Lu Santos

ort n" 01212022

Cristiano idaê

Secretário Municipal Administração

68

c

^Qk{ri,í*m"Secretário Municipal de Obras

pa ida Braz de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Nova Santa Bárbara, Paraná - .Q - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br
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Souza
I de Saúde

rim Valério
Secretária Municipal de Assistência Social, do Trabalho e Geração de Empregos
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pRecÃo PRESENcTAL No 16/2022 - sRP

lnexo t - tenmo oe nerenÊncta

í. Do oBJETo E vALoR uÁxttuo

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de
recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais,

conforme especiflcações e quantitativos abaixo relacionados.

1.2. O valor máximo global é de - R$ 54.2í0,08 (cinquenta e quatro mil, duzêntos e dez
reais e oito cêntavos).

2. ESPEC|FtC OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

3. Dos pRAzos e coNorçÕes DE ENTREGA Do oBJETo
3.1. A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e

disponibilidade orçamentária do Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para entrega
dos objetos de até 05 (cinco) dias útêis, contados a partir da emissão da solicitação de
fornecimento pelo Departamento de Compras. Caso a entrega náo seja efetivada neste
prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado,
cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na legislaçâo e neste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.'l . Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações
de fornecimento, em horário comerciãl de segunda a sexta-feira, com seguro, Írete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município dê Nova Santa Bárbara isenta
de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORilAÇÕES AD|CIONATS
5.'l Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação.
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ote:1-Lote001

1 r' Recarga de gás de cozinha, em
botiião contendo 13 kg r

32,00 UN 125,56 s.129,92
r

OTAL 9.129,92
Lote.2-Lote002

rc .080,16WRecarga de gás de cozinha, em
156'lindro contendo 45 kg

Í 00

TAL 5.080,16

TIL 5g

lcooigo lruomeldo I

lorooutoll
lservrÇo I

do produto/serviçoItem Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Unidade Preço
max'mo

Preço
máximo
total

do produto/serviÇo
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ANEXO II

EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N" 1612022
ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PPí62022_ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.êsI

?t
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 1612022

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
SOF_TWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

24

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br



ll*i.r
--rt*'r-

PREFEITURA IV1UNICI PAL 73

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADÔ DO PÂRANA

ANExo IV - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficial do Municipio (www.nsb.or.oov.br), clique no

link Licitações.

(Êêt tE Á§ I 
^Q ^Er^tY^ ^^iríl 

EY i'E,I AQ DADA Â §EPtr eÊí:t llnrlc'

Apóscliquena@eescolhaoprocesso/objetopretendidoe
assim visualizar as principais informaçôes referentes ao Edital e os arquivos que estarão

disponíveis para Download.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF

com o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 1612022.pdi, um arquivo executável com o nome

SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP162022-ANEXO2-AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre

outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

ÍE s"'

AÍquivo d. PÍopo.tõ

g, lÍÍçril{ plópêsrà

Sqt., lO d.j.n.iro dc 2014 Equipl.no tí.m.s - www.cquipl.no.<om.b

| € o"o". a"t-.*oa", É Êr""r p..po"ta

Emir5ão dê P.opost
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ANEXO IV

EOITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N'16/2022

Alguns dos arquivos disponiveis estaio compactados (arquivo ZIP) e/ou são

executáveis e não podem ser abertos pela lntêrnet. Orientamos aos
intêrêssados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactá-los, utiliza-los.

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo
PPí62022_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Seráo liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.
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@ oua. oo 1on*""a, no canto iníerior esquerdo e abrirá a seguinte

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botão EJB+'e'e,rêí'u

os campos com (') são de

e abrirá a janela:

preenchimento obrigatório, clique no botão I r"o- e voltará a têla anterior, após

clique no botão
janela:

§ qroao.cir:rir
para preenchimento dos sócios da empresa, abtirá a

ê De' dô!dÉ.d.. ,t i lÍp.iú sopon. I s"i
Sata 10 d. r.^êiro dC 2014 Equipl.no 5in6.r'

E

N
(81

@2
@3

!â É,rvg goa..r, i

Y:\PF2O<oI a-AND<O2-ABq UlvO DIGITAL OE PFOPTOSTA..I

Prdêitu! MuÊb.l dê lbiuã

E-TANOL @MUM

orESEL 510

1!3.77zú
267.r 63_60

35 ffn_d)

TIIIEÍ, 2O1 3 Pr.g& P.ffiid

Clique no botâo
janela:

r*rirrr.4,*-.

.---t=- À. tt-ts.!{r-à I

rd..t.

"êeFô.ê.íodó.b.
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Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) sáo de
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos com ' são obrigatórios. Após

V
preencher, clique em I para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

Dem . Os campos ficarâo limpos para preenchimento dos novos dados.

Após informado todos os sócios clique em

0 rr*',

O programa retomará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados.
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.

ofit,á
/ cNP.l

E'm.il

Têlô!úô do cor*àdor

Iib dô dce tu Íúção'

O E..r'.,

Núndo' CoínprânEí*o

UF ' CEP'

Dôrô dc r€d*gto ' N'irÉo do r.lisLo '

CNPJ'

Íipo dô +uàÇ&
2013 Piegão PÍesenciêlPÍêÍêlu. Mrilicipd dê lbirorã

il
000053 Por Lote

Eiacício ModJdôda

Y:\P9«011_ANÊX02-ARQ LJ M0 olGlTAL DE Pff0P0SÍ4..êsl

Erüiddê Nt Lhl.ção

Prêço Miirarno

13ê?n.ú
267.169.m

35.m.m€

Lotat

lN, Loro

otE5EL S10

No.ÍÉ do Lole

ETANOL COMUM

GASOUNACÍ]MUM

S oa- aolorcceto I 6ra.la oroposta çl lígiú p.opodà ÍF g-
S.nt4 10 d. JànêiÍo dÊ Z)14 EqüipLno Sinêô.s - u xlx.lquipl.no.<om-bÍ V.rsio:1J38
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m
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Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a

marca/modelo (dispensado para contrataçôes de serviços) e o preço unitário de cada
produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravar proposta:

E §rava gopo*a

Se o preenchimento esliver correto, será apresentada a janela:

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

lmprimir proposta:
tlà lnpdmi proposta

Para fechar o programa, clique no botáo: E sui,

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gêrâdo (ex:
"PPí62022_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI,') no PEN DR|VE, o quat
será apresentado no ENVÊLOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvide, entrar em contato
com o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/pr -
Fone (43) 3266-8114 ou no e-mail licitacao(ônsb.pr.qov. br

2013 ftegão PrêsêírcidPrdehrà Muiid d€ ltiuã

C]
Entidàde

Y:\Pãô(ül1 AllElO2 AÂQUM0 OlGlTÉll. 0E P8OPOSÍA-.ed

Í!. q ?r4i
Pd Loae
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NOVA SANTA BARBARA
estaoo oo PanAltÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declarâção a ser apresentada fora do envelope)

oecuneçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REQutstros DE HABILITAçÃo

Prêgão Presêncial No í6/2022 - SRP

Prezados Senhores.'

A empresa
no

inscrita no CNPJ

r intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)
poÍtador da RG no....... e do CPF

no declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,

conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de t7 de julho de
2002.

Assinatura
Empresa
Rêpresentante Legal
Cargo
RG

CPF

77
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ANEXO V

Local e data,
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2006, que a empresa

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr epresentada fora do envelope)

Pregão Presencial N'í6/2022 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no '123, de 14 de dezembro de
CNPJ

........., está enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legâl
Cargo

RG
CPF

30

ANEXO VI

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
esteoo oo peRmÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COil O CARIMBO DE CNPJ

oecunaçÃo euANTo Ao cututpRtuENTo As NoRMAS RELATTvAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART. 7., tNC. XXXilI DA CF)

Pregão Presencial No í6/2022 - SRP

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

., por intermédio de seu representante legal o(a) S(a)
portado (a) da Carteira de ldentidade no edo

CPF no DECLARA, para fins do disposto no inciso Y, do art.27

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG

CPF

3l

Rua Waffredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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ANEXO VII

da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, â partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAÇÃo DE IooNEIDADE

Pregão Presencial No í6/2022 - SRP

empresa........._.. estabelecida na
...., no ..............., inscrita no

CNPJ sob no..................... .., Declâro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N'16/2022 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Assinatura
Empresa
Representantê Legal
Cargo
RG
CPF

32
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Local e data,
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na..

ESÍADO OO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

oscuannçÃo DE FATos tMPEDtrvos

Pregão Presencial No í6/2022 - SRP

(empresa). estabelecida
no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Município de

Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 16/2022, sob as penalidades

legais, que não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente

licitaçáo.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representânte Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail lic itacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb. v.br

JJ

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

NOVA SANTA BARBARA
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

PAPEL TIÍI'BRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada Íora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregâo Presencial No 16/2022 - SRP

A empresa _,
representada pelo (a) Sr.(a)

com sede na _, CNPJ n.o _,
CREDENCIA o (a) Sr.(a) _

(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

", r.ú,çã. "",, "d, 
r d,d" B?:i:"ff ::ffi 5i"l,Tl";H :''Jlf I:,'i :H, 3í'i1:

preços para eventual equisição de recarga de gás de cozinha, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais, podendo formular lances, negociar preços ê

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em

todas as fases licitatórias.

Local e data,

Assinâture
Empresa
Representente Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná- E- E-mail - licitacao@n sb.pr.qov.br - www.nsb.or.sov.br
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Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento;
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (Estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificação;
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ

ANEXO XI

oeclaRaçÃo oe ruÃo PARENTESCo

Prêgão Presêncial No í6/2022 - SRP

inscrita no CNPJ sob oA empresa
no , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de ldentidade no

Assinatura
Empresa
Rêprêsentante Legal
Cargo
RG
CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb r. ov.br
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mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes
políticos do Municipio de Nova Sanla Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio
que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do
Município de Nova Santa Bárbara.

Local e data,
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81NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

ANEXO X[

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O / - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N"'1612022 - PMNSB

o luuNtcÍptO DE NOVA slNrn gÁRelRA, com personalidade juridica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080i0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. ....................-........, inscrito no CPF

sob. o no doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com as
Leis n'10.520/02, N" 8.666 de 21106/93 ê suas alteraçôes posteriores, Decreto Federal No

3.555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial N" 1612022 - SRP, homologada pelo Prefeito
Municipal RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de recarga de gás de

cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado,
oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante dênominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiÍicações, os preços,

os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, para eventual aquisição de recarga de gás
de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificado
no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presenciel No 16/2022 - PMNSB,
independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir os
produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades lndicadas no ANEXO
I, podêndo alé rcalizar licitaçáo específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese
em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos
do art. 15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cLAÚSULA TERCEIRA - DA vIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicâção do sêu extrato no
Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www n I
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CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAçÃo Do oBJETo E PREÇoS REGISTRADoS

<ITENS.CONTRATO#T>
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

As despesas correrão por conta da seguinte dotaçáo orçamentária

CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presênte Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da mesma, enquanto a proposta conlinuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03- Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, não será obrigado a adquirir os produtos
referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às emprêsas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior àquele pralicado no
mercado, o município convocará o fornecedor para uma negociação, com o fim de obteÍ
reduçáo do preço e sua adequação ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a
negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e o município convocará
os demâis fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante
requerimento, comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o município poderá:
a) liberálo do compromisso assumido, sem aplicaçáo da penalidade, se confirmar a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do
pedído de fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidâde de
negociação. lnexitosas as negociações, proceder-se-á à revogação da ata.

Poderá ser solicitada a revisáo do preço registrado, desde que o pedido seja instruído por
documentos comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos

3t

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.t100, E - 86.250-000

Dotações
Funcional programática Natureza da

despesa
Grupo da Íonte

2022 JbU 03.001.04. 1 22.0070.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 750 05.001. 1 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1650 06.002. 12.361.0210.2015 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 tobu 06.002 12.361.0210.2015 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1670 06.002. 1 2.36í.0210.2015 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1700 06.002. 1 2.361.0210.2015 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2250 06. 004. 1 2. 365.027 0.2019 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2260 06.004. 1 2. 365.027 0.2019 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2270 06.004. 1 2. 365.027 0.2019 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2730 08.001.1 0.301.0330.2024 0 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2022 2740 08.001. 1 0.301.0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3300 09.001 08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3570 09.o02.o8.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3890 09. 003.08.243. 0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca nsb f r - www.nsb.pr.qov.br
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fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, de matéria-prima, de componentes ou
outros documentos pertinentes.

A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá guardar a
diferença percentual entre o preço originalmente proposto e o preço de mercado vigente à

época.

cúusuu sExrA - Do cANcELAMENTo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em Íunçáo da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compôem o custo do produto. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedênciã de 15 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interêsse público, devidamente motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações deconentes desta Ata de Registro de Preços;
- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estab€lecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovanle aos autos que deram origem ao registro de preços-

cLÁusuLA sÉflMA - DAs oBRrcAçÕes oe BENEFTCÉR|A DA ATA
A Beneficiária da Ata obrigar-se-á a:
- Entregar o objeto adjudicado estritamenle de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pelo Município, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a
vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da
aquisição do objeto;

38
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NOVA SANTA BARBARA
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES OO MUNIC|PIO

Caberá ao Município:
- prestar as informaçôes e os esclarecimentos, atinentes aos produtos que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejêitar os produtos entregues equivocâdamente ou em desacordo com as orientaçôes
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZAÇAO DA ENTREGA
A entrega dos produtos da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizadas, caso â
caso, pelo Orgáo Gerenciador. A emissão das autorizações de entrega, sua retificação ou

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS E CONDIçoES DE ENTREGA DO OBJETO
A entrega será parcelâda, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária do Municipio Municipal de Nova Santa Bárbara, com prazo
para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da
solicitaçáo de fornecimento pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja
efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor
classificado, cabendo ao licitantê inadimplente as sanções previstas na legislação e neste
edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do LocAL DA ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, f;cando o Município de Nova Santa Bárbara isenla
de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
Em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaçáo da nota fiscal
acompanhada da certidão expedída conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 1 '1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a
título de substituiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de
Regularidade de Situaçáo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,
o Município aguardará a regularização por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prazo para o pagamento. Sendo que o Município de Nova Santa Bárbarâ fará o devido
pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco,
agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis
para a efetivaçáo do pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do
montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tÍibutos,
etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Presencial
n" 1612022 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.
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cuÁusuln oÉcrun TERcEtRA - oes cot.totcoEs cERAts A sEREM ATENDIDAS
A beneÍiciária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Entregar produtos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;

- Assumir inteira responsabilidade pêla êntrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta,

A beneficiáriâ da Ata ficará obrigada a:

- Entrega os produtos nas condiçóes, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- Náo contratar servidor pertencente ao quadro do Município, durante a execução da ata de

registro de preços.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorizaçáo da
Administração do Município de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata todâs as condições de habilitação e qualificaçâo

exigidas na licitaçáo.

CLÁUSuLA oÉCIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente, nas seguintes sançôes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total, em caso de recusa do
1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
o Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atrâso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
o Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sançôes previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por evêntuais perdas e
danos causados à Administrâção.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
As penalidades seÍão aplicâdas sem prejuízo das demais sançôes cabíveis, sejam estas
administrativas ou peneis, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.
Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia eletrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
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0 acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados

diretamente pelo Município.

GúUSULA DÉcIuA QUINTA - DO CONTRATO
Será dispensada a celebraçáo do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro dê Preços.

cLÁusuLA DÉcrÍuA sExrA - DAS DrsposrçôEs FrNArs
lntegram está Ata, o edital do Pregão Presencial N'í6/2022 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposiçôes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/'l993 e demais legislaçôes pertinentes.

GLÁUSULA DÉGIMA SÉflMA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

será assinada pelos rêpresentantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Prefeito Municipal - Orgão Gerenciador

<FORN ECE DO R. CONTRATO#T&N OM E>

CNPJ:
Beneflciária da Ata

4t

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 18 43. 3266.8100,I - 8ó.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wtvw.nsb.pr.gov.br

Se o classificado para o item não apresentar situaçáo regular quando da emissão da Nota de
Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual ptazo e nas mesmas

condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sançôes cabíveis previstas nesta ata.

Nova Santa Bárbara, .....de ....... de ........
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Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento
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A Imprensa Nacional recebeu ofício Elêtrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes ca racterísticas:

Datã de enviot ll/O4/2022 08:20:08
Origem do Ofício: Prefeitura Municipal de l.lova Santa Bárbara
Opêrador: Claudemir Valério
OÍício:7056091
Data prevista de publicação: 72/04/2022
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: A Faturar

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm)

Editaf pregAo t6 2022 para publicaAAo diario

o
z

ISequência

14421934

valor

5,00 
_R$ 

16s,20
u n iAo. rtf

AL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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Detalhês pÍocesso licitatóriô

Ano' zozl

Í'úo kitâç5ô/dsp€ítla/iírêd9lÍlilade* 16

Modalidade* ftegão

MÍnero editauprocesso* 33/2022

Entidade Exe{llor-â MUNICÍPIO DE NOVÂ SANÍA úRMnA

\olE!

rro. provGí1..t.. d. o19.nl5mo. lnte.ô..ional5/mulill.t..à4. dê crédl
lftstitulÉo FirEmErà

coitrato de EmpÍéíimo

Dessição Resumida do objeto' Regl*ro de preços para eveítual aquÉição de recarga de 9ás de @zinha, para

g..rpÍrr as necêssidades das Scoetariôs Munopab

FoÍÍna de AvàlirF

Dotação Orçamentária'

PÍ@ m,tiÍm/ReferêÍda de pre6o -
R$*

Data de l- çaír|eÍlto tu Edid

Dàta da Ab€rt râ dâ§ PÍopostôs

NOvÂ Datô da ÂbeÍtrrà da5 Propoliâs

Data de Lançaísrto do Editâl

D.ta da Âbeítu.a das Propo#

06002 1236r02 r020153390300000

5-1.210,08

1U0É.12022

2810412022 Data Registro

Data Registro

Há itêhs êxdrrsi\reE pa.a EPP/ME? Sim

Há @ta dê paÍticipação parà ÊpP/ME? Não

Trata-§e de oàra coín exig€íEia de subcoitra@o de EPP/ME? Não

Há pÍixidade pBÍa à$in es de micÍoeíÍpres rcgkxlab oú loaaii? Nâo

Data Canc€lamento

C"F: 427lsr29s8 (legeÉl

PêÍcentuôl de pô.tlcipaÉo: 0.00

httpsJ/servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFyMunicipaÍAMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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PODER EXECUTIVO

Aro VIII
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n' 66O, de O2 de
abril de 2O13.
Responsável pêlã Ediçáot

Ctittiodo de Almêida

I - AÍos do Poder f,recutivo
Edaçáot 219412022-1011 - Data 1110412022

.'|VISO Df LICITAÇ AO PRECAO ELETRONICO N' T5/2022
Objeto: Aquisição de êquipameítos de rêâbilitâção multiproÍissionâI, em stendimento a Resoluçâo SESA no 8702021.
Tipo: Menor Preço, Por ttem.
RI]CEBIMENTO DAS PROPOSTAS: dâs 08h00min do diâ 12104/2022 às 08h29mtn do dia 2810412022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do di^2810412022.

tNícIo »,l srssÃo DE DIspurA DE pRnÇos: às 09h00min. do di^2gt04t2ot2.
LOCAL: r|rvrv,bllcomÍrras.com
Prêço málimo: R$ 30.676,51 (trinaa mil, seiscentos e setênti e seis reâis e cinquentâ e citrco ceítavos).
Informmõê{ Com}lêmênÍârêr: poderão ser obtidas eo honário de expediente na Prefeiruâ Municipal de Nova Sanla Bárbara, sito à Rua Walfiedo
Bittencourt de Momes n'222, pelo fone: 43-32ó6-81 14, poÍ Email: li.iracÂoíi!!Éb.plga!.bl ou pelo site EE{§b.ll!g!y.bl
Nova Santa Brírbârâ, lll$4l2$22.
Ehinc Cístinâ Luditk dos Sentos
Pregoeim
Pofiana n" 01212022

Clrudemir Valério
Prefeim Municipal

Edição'. 219412022-102l - Data 1110412022

AvISo DE ucrrAÇÃo pREGÃo pRESf,NcIAL N" 1612022 - sRp
Objeto: Registro de preços pâra eventuâl rquisição de recârgâ de gás de cozinhâ, pârâ suprirus necessidades das Secreta âs Municipâis.
Tipo: Meoor Preço, Por ltêm"
Recêbimenro dos Envelopes: Até à§ l3h30min do di^ 2810412022.
Início do Pregão: Dia 28/04/2022, às 14h00min.
Preço máximor R$ 54.210,08 (cinquetrtâ e quâtro mil, düzentos e dez reais ê oito centâvos).
Informrcôes Comnlêm€ntârê§: poderão seÍ obtidas em horário de expediente na Prefeirura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua Walfredo
Bittencouí de Morâes no 222, pelo fone: 43-3266-8100. por Email: licitacao(ri lsb.or-sor.br ou pelo site lru lr.nrb.pr'.gor.br
Nova Santa Bárbara, lllM/2022.
Elaine Cristina Luditk dos Sântos
Pregoeira
Poíaria n'012/2022

Clâudemir Vâlério
Prefeito Municipal

Ediçào: 2194 12O22-lO3 l- | 1 lO4 /2022
CONCESSÁO DE DIARI:I N" 1OO2O22

O Prêfeito do Municipio de Nova Santa Bárbârâ, Estâdo do Pâraú, usâtrdo dâs âtribuiço€s qrc lhe sÀo conferidas por l-ei, tedo em visla as L9§ Municipâis n' 809/2016 e

n'89]2018, bem como, Instruçôês NoÍmativas do TÍibunal de Contas do Estado do Pamná, CONCEDE DIARIA(S), como segue:
Servidor: CI-AUDEMIR VALERIO
Clrgo: PREFf,ITO
Secretaria/Deprn mento: GÂBINf,TE DO PRf,ff,ITO
Vâlor (RS): R§ r.0í),00 (EIJM ]lflL E CINQIJENTA REÀIS)
DESIiÍO: ESTÀ MPORTÁNCTA QUE SE EMPENHA REFERE.SE A SOLICITAÇÀO DE TRÊS (03) DIÁRIÀS, PARÁ CUSTEAR

DESPESAS coM ÂLIMENTÀÇÀo, HospEDAGEM E ourRos cAsros Do PEFEITo CLAUDEMR vALÉRto, EM
vrÁcDM A cIDADE DE BRÀSiLIA-DF. v tstrANDo o FNDE, MÍNlsrÉRro DÀ EDUCACÃo, SECRETARTA Do
TESoURo NACIoNAL, SECRETARTÀ ESPECTÂL DA CULTURA, NÀ CÂMARÁ FEDERAL E No SENADo DA
REPúBLICA, PARA ARTICULAR PENDENCTAs E coNvÊNnos DE TNTERESSE Do MuNlcipro, JtrNTo Aos óRGÀos
Do c,ovERNo FEDERAT. A sAiDA Do MuNrctpto DE NovA SANTA BÁRBARA sERÁ No DrA 0s DE ÂBRrL DE 2022
Às sHr oMtN E o REToRNo No DIA 07 DE ABRTL DE 2022

Objetivo dr VirgÊm:
D.tr do Pâgrmcnto: lllíM,l2022
N'do Prgrmento: A7412022

Clâudêmir Vrlêrio
Preieito Municipal

OiáÍio Oficial Eletrônico do Município dê Nova Sanla Bárbara
Rua:Walhedo Bitêncounde MoÍaes n"222 - CentÍo

Fonê/Fax: (43) 3266{100
E-mail: diâíioofi cial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pÍ-gov.bÍ

Sitêr www.nsb.pr.gov.br

iário Oficial Eletrônico
Município de Nova Santa Bárbara - Paranâ

Erlição No 2194 - Nova Sontu Búrhou, Paratii. SEGUNDÁ-I-EIRÁ, 1l le ÁBfrlL le 2022
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DIÁRIO oFICI-A.L DA UNIÁo, seçao a tSsN 1677 7069 Ns 70, teÍçà ÍeÍa, 12 de abril de 2022

PREFEITURA MUNICIPAT DE TONDRINA

Ávtso of ucrÍaçio
ta&Âo ELEÍnô r@ ir. pcr/sir6p-e9z/2o22

Cmúnrômr àot intsnedôs qe .etâo dirponibilirôdú at lütaçóê5 ô *guir;
PnÉGÃo aúIÊÔNro He PGVSMGP4o9U2o22, obêb: ,quÉ4ào rl! ôÍ coídr'oa4o.
úsndg. êrhturJçáo.L rEdê de s€mçor d€ PÍole(ão s«El írpsEl e ô PRfGÁO
aLfl RONr(o Ne PGU5MGP ü»l/20r). oôFro: Rêgrmo de PÍêçor p36 e@iudl aquirção
.le ú.@r ÍuEráíiat cãins o$úria! e zirc oâÍ. ÍMsü@nto da! ú,8! tueÍán.s Ot
tditair podêÍão eí obliô. at.v6 do nt€ wÚw.lddÍinô.pÍ8d.bÍ. quôisqueí inld@çõêt
@rííiaÍelos têleÍ@! l4l) 3:172 4119 e o 3372 42a4 ou ainda pelo e-ôail:
[.nâ@bnd.in.-p..ge.br

rondÍinô, 1r dé ôbril rl€ 2022
,FÁBro clvÂzom E Sllva

se.rêtáno Mún'cipal d€ Gêstão públi6

PRÉFEITURA MUNICIPÂL DE TUIZIANA

av,so Da ucrt^fio
IOMÀDA Dr PirçO6 N.i 1/2022

Â Comiçào Pe.maoente de L{lração, da PRtFtlTulÁ Ml-lNlClPAl DE LUIZIANA
ío €xeÍ.icio d.r àt.ibuiçõet que lhe 6ntere a PortàÍia ne 13512021, dê IO|OU)O2I. torna
públi(., p.rà.onh«inrob dot inle.e§ed.s, qle fà.á re.lüàr no diâ 03 de màio de 2022.
às 09:00, nã PRIFIITURÁ MtlNlClPÀl Dt Lt lZlÁN^ R!ô OÍ. Miguel ÍsÍaÍa 22 Orêtofla
dn Cômpías € Li.itaçõer, a .e.nião .le í6ebimento e abeÍluÍa d.5 do.úm.ntaçõê .
propost.3, .o.íomê esp«iliGdo m tdital dê Ucitâção 1/2022 na modalidâdê Tmadâ dê

lnídmamôt qúe a rnteEá do Êdttôl êtuonl.. * disponiwl m endêíso

ohlêro dd 1f,,i.(,io
CONTNATÀÇÂO DE EMPRESÂ PÂftÂ PÀVIMEiIÍAÇAO Ás'ÂLTICÀ NA EsTRÂOA

RURAT M^XlMlLlÁNO ÀRA6^I|HOLO. conío.me disimiNcão que acomDa.ham o oí*rte
Édiló1,

MariópolirPR, 11dê AbÍil de ?02?

14112014, Dsetô ír 8 53ty'2015. Lei Municipal c6plêreítôÍ ns .1/2fl)9, osrêto
Muni.'oal nr ,62010, aoli...do a, amd., abediâÍiôôênlê. no qÉ coubê.enr, .s
d6poaçôêr conndas É têi Í.d€.al n.. 3.656/19ê3, e demas mmâ! .e3úlaóê.taÍês
àplidiÉis à êrp<je íê.1@rá ü.itação trcl*iva parô a pa cigação de Mic.eôDí&t _

MÉ, túprei d. Peqem Porte EPP, ôo MicÍempíeddêdor líúiúdual MÊl E

!«iedadê CooD€íativ. lt-c.|. As propdla! daeíão obêdecêr à5 êrpe.iakôções
êsr.hêl4idas por erle mrtrummto con@atório ê as anexo., quê dêlÊ laÉú paíe
.nteaÍantê Ot eNelop€5 .ml€ndo a p.ôpotta de pÍeços e ot dÕ.umentoe dê habilitôçào
ríão reebido5.dÍ{mê m€Ér6ado m êdiral, aút o cíedemi.menro dd útetesadot
qÉ É apÍe*niaíem pàr. p..ti.ipàr do .ê,tanê .o 5ilê w.3ov.bÍlcomp.àrpr_b. a
*ssâo de orc.ssmnto do P..gão têrá rBlizadô elêtronicàmente no sne
l,|,w g@ ú/compíaípr.ú, ini.i.ndo * m di. ?910a12072 às 14h0o ho.at ê será
@ndú?dô pelo Pí.eoeÍo oÍrul .m o .u{Ío d. tqúpe rrê Àpo'o, d4'gn.dor m\ curos
do pÍdêsso em eÊs'ô,e. lNÊORMA(ÃoltollÂL: o LdÍálde P'e8áo Llêró' (ô nq 2ll.or)
complêto êftontÉ-e ô dlrponçâo dc ideÍêsedos tu Dêp.nômênto dê [!ôtaçãÕ do Paço
Muni.ipar . Â!a sêir, íe 1030 - ce.úo ' ctP: a5.525 o0o - Manópolis, É.t do do Pà..na
no h.rá.io dê êÍpêdieíte, & Sê8u.da a seltà Éeirà entre ar 0ah0o áe l1h30mi'r e da5
13hm à! l7hoo, Em.il: franri*o.6eno@oariopoh5 pÍ.ad-bÍ, port.l lÍ.nsparémô do
Municiíro ôú ÉLs ties ww-Énopolú pÍ gov.b.. G .ha lidaçóêr Pregâo aletrôni.o e
*w-sov.bÍlcomp.atlpl hÍ UA5G Ne 937693

M.nôPolB.PÂ, 11de Àb.il dê 2022.
MAfiIO €OUARDO LOPEs PAUIIX

PrêIeho

PRETEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

Âvrso oE LraÍÍaçÂo
TOMÂD D{ PRIçO5 ll, 3/2022

Pí@es Adminitt.ati@ N' 39/2022.
o Múnicírro dê Medi..enà/PR, Tof,ÍÀ Pú3t[o .ot inreÍesdôs que éô

.onromldade .m a lei FedêÍôl nr 8.666/1993 e Lei Cmprementàí lile 123/2006. que *
êdonr.. dirponi*l pa.ô rêdíada, o êdital do Píce$o Àdminiitrôtivo N{ 39/2022 nà
ôodalidôdê ÍoMADA oE PREços ,r. 08/202?, tipo Mê@ areço 6lobar, obterivaft,o à
CO,,[ÍRÀIÀçÁO .lê êmpÍe êrp€ÉllÉ& pàíô RÉlÉfiÊrtÁMÉNÍO t iEC^PÍ asFÀLllco NÂ
fiUA SAJVTÁ CAIÀi|NA É AIÀMEDA LÁ OBELIS, dê a.ordo cm o or temo! do Edital,
cÂoNoGiaMA frsco FtNANcÉtRo, ptÂNrlhÂ DE sÉRvrços, PRoIEÍo t MtMoÂtÂL
DESCÂ,TIVO. A píste *tsào $tá ó.ícad. paía .bê.tura à5 l4hooniin do dià
26lAal2o72, @ s.la de lrcitaçõei dà Prêt€iluÍà de Medl.néirà, tituàdà na Av. rôsé
Callqaíi, .. 6a7, Saiíío lpe e eíá Í.nrmitda .o M, pêrant â Comirsão PêÍmnente de
üciração de5Bnãda pera Pstana 01212027 d. 2tlo7n077 Érà plarôíoma do Yetube rc
esuinrê linl: hnprr/ww.youtuhê..m/càrnml/tlcTvc5.Nczttaxq9dô3jtÍq. o editál
deverà s.r .etirado .õ Pond d. Tíãntparé(ii do MuÍf,ipio de Media.êi.a m *guintÊ
l.nL hrç5://**w-m.diaíei.a.pÍ.8ov.ú/ô.quivoit@pí.!/202Vtoruda02 2021.pd1.

LliziàÉ, 7 dê ÂBn[ d€ 2022
ÉOsON ANIONIO ÍERAI

Prêsidêntê d. cPt

PRÊFEITURA MUNICIPAT DE MANOEL RIBAS

Âvrso o€ ucÍaflo
aorÍÁr 0a Pil6Ão EIrTRÔr{,ao N. 2./2012

O Municjpio d. MânÕ€l Rib.5, rô.É Êlblico qÉ ás 09 hoías dô dia
2UMl2o22, É el. de reúniõê§ dêsta PíêíêitúÉ ú. wlB .a Pkt.foí@ dê P.eGôês
Elárôni.or Bole de ucibçõ.r & Ierlô6 {3u), íe.liràrá li.itàção ía modaridadê Prê8ão
êleÍôni@, tlo ripo menor píeço. poí meio da ,tilizaçio de r@Íe3 de lenologra da
infúrÉCo INTÉRNET, de àcúdo .om .t êsp€dftàç6e§ .b edltal, paía aqultção dê:
obieto: cÀMrNHôEs aa(áM3Â 8ÂscurÂNTEj v.lor i5 2.l24.mo,oo; Quàntidade oa; pra?o
Íl€ ênt.êgô 120(ceôto ê v'nie| di.s. lnioÍmçôês ê eslrrEimotor íelativot ao êditar,
ôodêlor e aeros poderão *r Éli.nódoe pnto ào Preg@iro do moni.Dio dÉ Mámêl
i bât P.íãôá, BÍasil - TeleÍonê: {43) :}4M223 t mail ltujtacaopmm@gm.il..m. À Paía
Té.ni.â, .ôô o iôiei.o rsr do Édirôl ê *ut ,espÊtivoe trúdêIo', àdsdor e ansor,
po{,e.á *r emiB.la .o !êguinte êôdêrêço w mân@lnbi'p.8e.bÍ (Po.ràl dà
Íra.rpaÍên.ia ' Ü.it.côes/ÀdminitÍacão), ths Í)anoo às 17hm hoíai.

Môn@l Rabôr, 11 d€ Àbfll de 2022.
lo5Ê crdtos 0a stwÂ (oRoNÁ

pÍefearo

pREFETÍuRA MUNrcrpÂr- DE MARtópous

Ávrso DE uclÍ çÂo
pf,EGÃo tlEÍrôxrco r 2ol2o22 - uÂic ,t.98?699

Pr@ú ns 240/2022.Iço de Liciraçâo: MelÚ P.eço. o.ta da íeôlrÉçào;29 dê ÁBR|L dê
2022. Abeítúa dô 5ê$âo:09htú hôrás. Lnàl: ww.gov.brlcompíàípt.bÍ. O Municipio dê
MàíópolríP& Éste áto rêp.ê*nrâdo pelo sr. PÍeÍêito Municipil Ma.É EduiÍdo Loees
Pàulêl q@ o píe*ôtê iníÍumento rubÍreve ê pelo PÍeBeÍo Olioa, dô muíicipaldade
ÉrânciÍo Valdomiío 8uerc, pÍÉm público quê 5e eíco.r. .benq cên.óê licirãiono nà
modalidade PnEaúo ELEIRoNtco nc 2O|7O2Z, do tioo MTNOR pREço pío(els n.E
240/2022, obÉtNàn<lo a iBpl.nração de RfGTSIRO DÉ PREçO5 paÍó futur. eÉni@l
aquirção dê r« uíiíorfr. E*d.r l.oteí.lo: 01 calça, 01 bêÍmoda oo ehod !ia, 02
.amEetas mãnga &rt. e01j.qúerà), quê *rá dstinado aos ôluôo! dô rÊde munrcrpàl dê
eúi.o, dê a@rdo com .s ê5p€iíkàç&r @trtid.s @ ÁÉo t, que fa, pôrtê do edit.t. q@
erá íêgdo pêla Ls têd€Í.r n.e 10.520/2@2, o<íeto Mu..opal ns 3al2020, D.creto
Múnkip3l o. fi)6/20o4, Lêi compkmêntàr .e 123/2006, Lei Cmplemênlôr nr 1412014,
Ddrêro n. 8.513/20Is, ki Mmicipal compkmenlaí ne 4112009, Dêoêto MuniiBl ne
36/2010, oêc.êto Munrcip.l n. a3l2m7, apli@rdo,*. àinda, tub.id6aa@.iê, no que
ceb€r.n, ar dúponçô€t conriiat É lêi Feder.l n.e a.6&/199:1, ê demôÉ norh.s
re8llimentds ápli.ásr a e!pê(iê, Íeàl.r.ri t(llAçÀo p.rr .mpla pan'c'pà(ào de
emp{êns As propqt. .,.vêôo obêd*ê. às éspêiti..rões ertabelecdat pd é§ê
inrtÍumsto (ov@rono e wr ân.ros, quê delê ldrêô Brl. intÊgr.nte Oi enÉtopes
r dtendo ô pío9oíà de preço\ . ot dqu@nrot de hlbrllôrào *rào ,Rehldor (onroÍme
@..ioEdo @ êdtrá|, ap& o .red€Eiamsto dos intdêlodo3 que s.pre*.t..em paía
p.rticiFí do .êfi.@ no rite M-sov.brl.mp.ãdpt-bÍ. a *s3ào dê pr«esrunrô do
tu.aào *rà reôldôdô el€rÍúr( tlwgov.bÍlcmÊàrpr h, 

'ntrEídc* no
.ltd 2910112022 às 09hú hq.! e §. Londun& p.lo tuêSeúo Olúôr (m o .uúD d.
tquDe de Âpoio, derlnàdot íos à Jl6 do p mets m ea3ÍaÍê INI ORMÁúO/ÊOrIÂL: O
Edilal dê PÍe8ão Eletrônico nr 20/2022 @npleto en.onÍà{ a dispoição dos nreretedo,
no oep.nôtu^ro de Lidtação do P.ço Mon,opôl fiua 5ei5, ne 1030 - aenÍo cEp:
35.525-0@ . MarióFblis, Ett.& do P.ràná, no hdáík) dê êrpêdiem€, de seSúnda a sêrta
F€iÍ. enl.e as OShm ár l1h30min e das r3hm àr 17hm. E-nâit:
hànciko.b@noomaÍiopolie.pÍ.sov.bí, Poíal Transrárênoô do Munkipio ou petor sitês
*vwmànorll'rpr gôv ú, .à .hi h.dà(ó€5.tue8áo tteúôn@ ê w*tEd br/romord:/pr

obÉro: Rêg'tÍo dê prêços pôÍô evenrual aquisiíâo dê Íercà de 3á5 dê
.o!inhi, pa.a 3uprú ôs nêesidádêt dr5 sêc.era.aas Municipais Ípo: Mênoí PÍêço, Poí
Item. Rfteb,mnto dor ÉíÉlô!€s: Aré à5 13h30m'n do diô 28/04/2022. rôrcó do P.êgâo:
oia 2a/04/2017, à3 141úOmi.. Prêço mriúo: ÂS s4.21ql)3 (cinquenla e qlato ôil,
du!át6 ê dêz Éôis e ôito entôvos). lniormaçô6 compl€menra.e! poderào *r obridôs
eo horáÍio de elpêdiÊíre na P.êf€ituÍa lvluôicipal dê Nova sa a BlrbaÍa, súo à 3ú
wõlfíêdo Binên.@n dê Múâêt ns 222, pêlo toôê: 43 3266 a10o, poÍ Eôâil:
li.itacâo@nsà.p.Covhr ou pelo siiê ww.nsb p. sov b.

Mêdianeta 3 de ahnl de :022
t5arÁs rRAN(a aÉNlÁMrM

selrêrárc de ObÍai e seru'ços Públicos

PRFTFITURA MUNICIPAI DF NOVA SANTA SARBARA

Àvrso DE r.raÍa(Áo
Pafcio PfttsEtao t Nr 16/20!1 snP

tl@. santà aêíb.ra, 11 de àbÍí de 2022
POILITIY SIMERE 5OTÍO

PreE@ka

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA TEBAS
cNPi 80.620.1721000r{5

AVISO DE AI»AMEI{IO
PtÉGÃo ÉLftnôNrco Í{r 23/2022

P.mdimênb ricnaló.io nr 04t2022
O Mún,.ipio de a{da Íêbas, PÍ, roma Êiblico q@ adiâ a rt tâ ê hdá,io de

ãhêrtúra do pÍe8ão êm qú61ão m ídôêr .lê ahmçôêr m êdúal paÉ àr 08h30miô .lo diô

Âvl§o Dt ti(lI^{Ào
pnacÂo tlÍrô{lco te 211202j1 . uâsc Nr !}a7693

Píeê!@ nr 2312022. Tipo d€ ú.ibção MenoÍ pÍeço. Darâ dà íêôtizaçào: 29 dê ÁBRll dê
2021. AhêíuÍã da sêsào t4hm noràr. l@l m goybr/Lomprdvpr bÍ O MunÉrpo oe
Mdropol'rPR. reíê aro rep,eÉnrdo pÊro t P'êíe{o MunErpír Mrú tdua'do Lr4r!
P.uk[ que o pre*nte iúríuôêí6 rubÍíeE e pêto PÍe8eirô Ofici.l da mu.i.ipatidadê
Fran(,Ío v.ldmtro aueno. loÍ@h pubho quê F .Monuô àDêío (ea.N ltrújlono n.
Ndihd.de PfifuÂO frlTRÔu(O no 21t2O22, ú noo MrNOn PREçO prôLes n{
2t7l)022, obÉtEndo. conrda(ão oê ênpr* p.,d p,$la(áo dê *m!ô' de inilruçiio
de müícâ v@t, d€ a€o.do com ã, ÊrpÉcifGçõs otiús m Anêrô r, qoê faz p..re do
edüal, que rÍá re8do péà tlr Fedêràl n.e 10.520/2002, Oeeto Múnlcipat nr 332020,
Oê.íêtô Muniopàl .s 0ú6l2m8, !!i Chptmenràí ne 121/2006, Lêi Comptemenrà. íe

(oG Têba9 8 dê ôbôl dê 2022
ctoooÂLro fERt{aNDts Dos sanTos

,refêito

PREFEIÍURA MUNICIPAL D€ PAUTA FREIÍAS

avÉo D€ LtcÍtaçáo
PrEGÃo trEÍnôNEo ir. ]4/2022

PÍc€s Li<rtatóíio ne 492022. Ohj.:to: ContÍat çâo dê eôpÍee etpê.iàliÉda pãr.
p.eíaÉo dê *to*ot M&iG d€ Oi.ico Geíal ou Geíê.alitta 40t, .ô.aÍseído tod.r a5
lu.çõê5 iíeíêntes à proissão dê M&ico,.m àtêndimoto a S€r€bria dê Sàúde Munkip.l
.,e Pauk Fíeú5/PÂ. Cnüo &3 ,.o?o3tô3: até 29fi4no22 àt 0ah29min. Âbenura dat
Proporrar 29/04/202r ái 08h30óií. o edital êtumtra * dirponiver nô end€r€ro: À!.
Asostinho .L sdr., n-s 6a6, P.úra rre*ôilPa, ôs oah à, 11h3OrÍin ê d llh àt 17h ou
no íê: m.p&laíÍêit.'pí.s@bí, E-mail: licita.oe5@paulaííênàt.pí.gov.br

sEBÀSNÃO AIGACIR OALPRÁ
PÍelêito

PREfEtTURA MUNtcIPAL DE PTNHAúo

Âvtso oE LtctTÀçÃo
,RE6Ão a[ETaôMco r' 28l20t2

Â CúBsão d€ Pregão, dà PÍeleiÚ. Mlni.ipil de ?i.hôrào, m ereÍckio dàs
âróúiçô.§ qú. ihe coíeÍe . Pod.riâ n! Ít317O27, d.0.4/0ü2022, r6a públko, pará
cshe.imnto d6 iôrêe$adc que .trebe.a até àr 0ai@:@ horãt do dir 2alO4l2o22 ,Íoporb
paÍa: Cont..tàção dê €ôp.e$ êlp€.ial6da parô prêsração de seíWos médic6 desnnàdos a
Sê.Íêbíia Muntipal de Saúdê. Os intêr€$àriôr pôdsàô óbtú miors iniormaçóer e retnar o
êdirã, .ompleto peLú tw,s@.bÍlcompÍaípr bÍ, h{pr|/e
gov bel ha.co m- bÍltrin5p: renciâ, aúavas do mâii licir..ephl04@smail.@m e rc Étoí de
li.it çõs, leali&do .à 3uâ Gê..ldo Vienà, a10, Ce.ro, pinhalão.pR, no ho.à.nc das 0a:10:00 às
ll:m,m e das 1r:@:@ àt l6:@i@ hoíât. CritéÍio d. rúl8afrenro . Menor Pr<ô POR rT€M

Pmhalão, a dê .bnl dê 2022
MAYÂÂA ATMÊNOANHA MOÍA

bó4o69,aalaa7
tcP
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DIÁRI0 OFICIÂL DA UNIÃO. SCçAO T rssN 1677-7069 Ne 71, quãrtâ Íêira. 13 dê àbíil (le 2022

A arn9rd cOtlsIRUloRA oo ttst{E uDÀ iúna m cNPrMt tôà o n'
0?.o2r.a39/(br.62, É.do.. @s rrút 11, 12, 13, 17, B ê 2r. DeÍlôz.do o vô,ô, rorôl
óê nS 1,9.059,00 t@ÍÍo . clê^lr ê il@ nil ê ci.§u6ra e cie rea6l

^ 
.mp,à. lMtitMAa 

^iIIaAIOS 
0€ rMEiÍO lIO4 i.si, no CNPTMF ob

o n' 1a.94o.17Uo0or-30, Éft.rroÍ. d3 .r.B 05, 07 ê $, p6tôzr.do o úh{ tôrâl.L RS
ll0ol2,í,l.610. d.t nl . rloz. Íàrs ê dÍ{6tâ rmt.s).

^ 
aôp.aaà MrItÍNlrJM COI'|CiEIM|X tÍDA, seitá m ClPr/Mt eb o n'

rr5.054.55v0@l.75, !eEado.. nB nd 03, 04, 05, L, lt 19,20, )1, )2, )5,25, 27 c 2e,
p..l-.ndo o,ârd ror.l .,. RS 713.712,50 Í*r(6t6 ê dezno mil e qd$rot ! dô..
reir! ê a.qúanr! cót @r).

^ 
úlp ee F ARlcA Dt AiT[ÍATO5 Dt ClMtt{ÍO w I6[U5TÂ [DA. insit. @

CNPI/MF $t o.'7r.092.799/0@1-18. É{.d@ M ils 01.02, @,09, lO e 16,
peí.rêôrlo o v.lor tor.l d. n5 rr4 234,@ l@to ê r,lra e qEÍo m ê óJzstor ê ÍmE

f) ÍoíÉ..óú . n6 .k l&.16 vaÉêdo.6, Mfolm p.opo5r.; FdG.dor: rd.anv.
aonÊôo ê i.D.4írô77n Fdi aPl cxPr/cPf: ,.92361y@or 0,r

6r'§.@ i6.e.M

P,4ers ÂdminÉrí.rvo nr 40/1022-uc. Modàl'.tadê: Rêg'stro d. P.êços. Too: MaÉr
p€..ê.tual d. d.scoíro poí irêô

O Múnklpio dê M.Íre|êro ldía público, pôía .úh«'mento, quê . rkii.çâo
nô nodaliôdê P,.gao €LÍôni(o nr. 028/2022, q!ê r€h por oôÉro . conú.râçaô d.
êhpúên paô lôíô*rmnto dê .6busriwl l.ile dÉd 9r0 e satôliÉ) quàndo em
ü.9€m à CúÍirrb. - Pâ, .lênrlê.do ar Mes'dà.|êr d6 DêrErram.lq r.lf,'lanl.i, qoe
eria rêôllrad. êm 07 dê ôàíil d. 2022, as l4:m hor.s fÕi .díüdada DISERTÂ, poí ô&
cmp.,*êÍh anr.rêreôdôr .o c.n.íê-

M.íreleÍo, I de àúil dê 2022.
FNÁIOEU OE OtlvEIRÁ MÀINÀÂOI

PlêeeÍà

PREFEIIURA MUNICIPAI DE NOSSA STNHORÂ DAS GRÂçAS

ArrEos 0É Aotuorc çIo E Boiaqo6r(io
mEGõts tuEÍrôlú(os

Pía6o !tar.r&o 039/2022
O F.íato Mtrrp.l, , D u$ dB ôrnbüiçô6 qE ap sa. .mÉri,.! p.L

letir.{ao .m v|or. erp.<!hrê . tô n! 8.ú6í93 e ôltaôçõ(s poÍede' . úsrÂ do
p..6r @.dúrrvo .Eí.(b peL (m!§o de kn.çâo, í6ôlÉ: 0l HonoloaáÍ á pÍê!êntê
Irir.ç,o Eí6 tdlM:

.) P.cÉe admrniírárú i, Olgni»; bl rrÍ.ção n : 1U2022, .)
Mod.rd.d.. aÍ.t& tlerrónko , d) D.l. dô HdioioSa(ào: 1Vo4/2022; ê) OlrÉro:

^qúiido 
d. M&eiGt . .quip.Enlor .a.Eolàs ,1@r p.ía .ten&r .t c6rd..l.l ô

!..Í.t rÉ dê At,i.úh!.. . M.io Áoh6tê .lo múd.ipro, CÚ .d.s ü06rá16 do
60{€ííô lêrhíâ|, cm í.8liiío no ic6v nr 920900/2021. nuMo tb pr4.le
2r03,r.0154r9202r'8l,.onfm ÂEro r- Í.m de Êêfsêmia, dô Ê.,tôl .mplêro.
20.66.@14,1.111. - AdqúiÍú Ti.torêt. rmpiêígtor Ag.kolas. 20.60a.001a.r.ru. -
adquúir TÍ.ro,6 . lmplê@íro! ÁtÍ@r.3 0 foÍnÉêrlor ê rrêít dêdarôdG veêdor4,
cúloÍme p.oporra: FdôeêdoÍr oaíito Dúms TàoÍd aúêli. CxPr/Cpr:
31.939,836/0001-80

V.ld Ioral Bo.bloAado . RJ 65.93ó,00.

Pr«.s LÉt rdio 0:t9l2022
O e..fêlo Múnúip.l, , m @ da3 aÍóuçõê, qe lhê rão .úídü.e Érr

Lg'rl.çro d üao.. .tp.ci.rMre . lêi nt 8.666/91 ê aksáçô.r posErio,ês, . uír do
prr«d .on tuaú êx.,ôdo ÉL (misão dê Lairâçâó, rB.lK: 0t nonr.l4.r. p.sre
r4'ràCão É116 rdlu: .) Prdêe Á.lMBrrrli6 nr 039/2022; àl Li.ftrCo n r2l2022r
c) Mod.li.r.dê PÍê8r,o Éklrrô.!@; d) oála .b ríodElogâçâo: rv$l2022j êl ObÉtô
Âqu'taão .l. M&ufri ê .qú*Ém.lG a!ítôL5 ,xÉ'! paE aterdeí .! É§.Ld.t d.
s.<rerôn. dê Áükrilua . Mcó ÁrittimÊ .b tuÍrirt o, .h í@lB pll)t@.ntêi do
Gov.@ Í.ddal, (m .ê3íro m !kd! n 910!l1},/m2r" ai@o do píGé$
2r0L.0r54r9/2021-81, cdídíE aEe r T.m d. n ldéúD, do E(It l @ndero.
20.60800r4.1.11t. ' ÁdqúÍ, I..toÍs e lhplêEfiG Áa.i!lar. m.6o8.mr4.r.ur. -
Ádquiní Í..ror.t . ldrpl.lurd 

^aítol.r 
t) ForGdb. ê hs! dê.Lôdos vft.daêt

cdto@ píopo.r. rdEedor Oelb. v@nijni ú.@ú - Mt, CalPr/(Pf :

03.r38.s9U(Dot.78

vôloÍ Íorar Hdnologado - R9 37.9ú,m

PROCÉSsO |.|CÍTATOiTO 039/2022
O p.cÍê'lo Mlniclp.l, , no @ da3 átribuiçôer qw lh€ rão .oíeíú.t aElô

lllBl:4lo êm raoÍ, .lpê.i.lrenrê . r.i .r &€156/93 ê ôlrsôçô.r potrdror.i . ün. do
C.r.c.r (on.turw êDr.do p€|. cmiriio dê L,.itôção, Íesolvê: 01 fiondolrí à prê*nt.
Lrcltarro Rí.r rêmu a) Prdê5s AdnidíÉti6 ne 039/2022; h) Licit.ção ír: l2l2022;
c) Mod.liúde Píe8áo: tl.t.ônlcor d) oôri d. Hmolôga!ão: u/04/2022; .) objêto d.
Homolot rSo: &oleç& dê Máquinie ê êquipàhêntôs àsncobr lwoi, par. .têndé. at
ncc.iid.dls da Sereràriô dê Aancultúra ê MeÉ Ambêmê d,o tunicjpiô. com ,su.sot
p.ovlnrêít t do G@íno F.deíõI, (om.êaBlro no econv.o 9209@/2021, núeío dop.d.s 2!0iL.015419/2021'81, .o.Íoíft 

^íêro 
r - Iúm de Reíeáno., do Eót r

.6plêro. 20.6a)8.mr4.ull. ÀdqwiÍ r.atoí6 ê rôplêmáros qrícoht
2060a@la.l.l1l. Ádqurr Tr.rdê3 ê rmDLl]Hbs ÁAri.olá! 0 FolGêdd . ll.i3
de.lôr.dór v.ft.dor.5, c@leme p.opona ade.doÍ: 3o6€do Cêer khmfi ttd.,
ctpl/cPr. 37.141.t6o/oml-97

v.lo. Íor, xdrÉro3adô Rs rqmo,m

PÂOCISIO LrOÍ rof,lo 0t9/?022
O ,íêíàrô Mú,ípàr. , É @ dar .ú!dí66 q* lhê 3aô 6rdid.t ÉtLtd.í& m úaor. .r!€'.lnÚtê â t i n. &61É191 e .hra(õêi ,oís*rÉ, . !kr. do

p.r«6.oí.t/5r6 êr.Í.do pd. @s!ão dê Llt.çã., relve: ol ' Hdioloa.. a cúe.rê
Lkdâçlo íÉr.. t.ró6: .l Pre.s Àdúrisrfra6 í4: 039/2022; b| únaç.o nr: !/1022;
c) Mod.li.r.rr.: P..aao: €Ltiô.@; d) D.t d. ridnologarão: rvo,y2022: .1 oqeto .tà
Itomba.ç&: ÁAúisçló & lvliqliEi . .qúpM6r6 asÍtobs lD6, p.ó .t íú.r ..
G.t!d..14 ô kÍ.t .É & laÍ.drur. . M.io Amli$tê do n!.89o d! tt6É sêittr
.L, G|.ç.., ..r.(b do P.r.ÍÉ, .m ,erss prowÍi.hter .lo 60B@ F.d.r.l, cm
.eaBrÍo tu i.fre ne 92,096/202r, Àjmêro .,,o p.l](êg 210:,a Ol5a19/2O21 aL rmíd@
ÂEro I Í.l@ d. R.lêÍê@.,.b Edràl coDleto 206@.@1a.r 1ll 

^dqurr 
l.arq6

ê lmdêmàtor aartolú. 2o.5ô€.m14-l.llt. . Âdquia. Tí.toí6 e tú!lêl61o3 aÍÉ.t.1

Rê8iíÍo de Prêçot nr 0122022.
obido Âqoisição d€ colchdêtB, paía ôt6der à5 dema.d.r dà srÍêlônô

Munrclpal dê Cdú.{,o, Sê.Íêr.na Munúoál dé Saii.b e s..Íet..i. MlniôC.l dê ÊspoÍlês
r.o. 932987. Tipô: M.nq P,.{ô lôtôl do lrem. tôrô dô Abêíru.a: 2A/0A11022 - tloÍêao.
09:00 Hon5- valoí E trmdo: nS 200.140,43 lDu.otos M , C€ntó ê QuaÍ.nla iea,r e
qú.enrô ê Oilo aêntavos), Ên&.eço: ww.PôraíaEúà.P..Gov.& lPôí.| dâ LintpârêncD
. 5upíimô16 . Cmprár lJ.naçôês) e ww.üciiàce!.. Com.6í. leg'raíào Âpkávâl têr
aêdd.l nt 10.920/1m2, M têi cdnoleÉn!áÍ Fed6ôl nr 12112006, oeÍêlo! Mum,pâ,t
44112017, A16120lA e 6A)no18 @ 3dic.ção túbsidÉnâ d. lê' .r 8.666/199,, n. tua
Í.d.ç,o .ru.l, b.m como .5 .{diçõe5 st b.l€.idàt m tdiDl . êm ru3 Ánexot.

0!Í6 ê(hÍftrlmrd po<rsào *í ílrc(loi p.l. P.4etrà d Rua lúli. .h
cdlô. d t22 - cênÍo, m hdàÍio dôr oa:m ar l1tr ê dór tl:oo àr 181ú hoÍás oo pêlo
l.l.lo@ ne l4r) !l2c5ml..

oúo vsd. do oeíe, 11 dê àbnl d€ 2022.
LUOÀN ALU|S|O OrÉR|NGS

PREIEITURA MUNICIPAT D€ PÂRANAGUÁ

Avtso DC u(ÍÍ çÁo
PiacÀo allItôxrco Ír 29/2022

PaÍànãguà, 12 dê Âbíl dê 1022
TUANE GOXCÁLVT' CO5IÂ

Prêgeúa

^vtso 
Dr LraÍÍ^çlo

TOM O Ot 9rrçO5 Í. Uã22

PôÍanacuá. 12 dê abnr dê 20?l
SHTILÂ DÀ ROSÂ MÀRIÂ

Coúir!ãô Psm.n.nre ê uctra{áo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAúo

Mà.releiío, a de aúil .le 2012
PÂUIO 

'ÂIR 
P'TÀI

pÍefêito

^vrso 
Da lclrÂçÂo oaÍfirÂ

PiacÀo fl.tliôMco t 2Bl2021- PirM

N6e sêi*B. dar 6..tôt rr .1,. àú .L 202:
ctoDqtDo ÂPÀnEooo fl rctai

P.êíêno

PREtEmJf,A MUT{ICIPAI DT I,IovA SAI'ITA 8ÁRBAfiA

rfrEcrçIo

O Munrrio dê tova nnra &iÍtâ6 - Pn, rom. Ê]blic. â aBuhr. IRRÁÍA Nà

,ubl.à(ao do oàno oíEàl .h LrnÊo, seíào J, p.s 297, rc d'a 12104/1022, ond. êí.t
drrpa.m roàrê o ÀFs dê Ltit.çlo tu.gio P..*mul ns 16/202r .snP, ONol tl LE

Pôlliny sl@r. tônô . Pr.g4iô, LÉlÁ-sÉ: Élôúê cnít@ tudlrk dor sanlor ' Prago.nâ .

Pdtaíia n' 0!2/2022 Novô sônlá &iôaíó, ll de ahril de 2022

PRETEIÍURA MUNICIPÂL OÊ OUNO VERDE DO OESTE

^vrgo 
oc lDruorcÁçÂo € Hoiaoroc êo

PnacÁo Ptt§lloÁr Ír' ú/to22

v.loÍ Torár nomro8àdo f,s Ú.58o,@

O Pr.ràro.lô Mútuiplo de ou,ô vêÍ.le do Clêrte, Ê$ado do Pôrónà, @ uto de
tú.r ãtíibu8õ.r leaair .mad6ldo r .t. d. srâô BJbli.a {ro Prêaao PÍê*úôl n.
016/2022; conri&..do, qe rê€úüo o p.,eí dã À5g$íà ,oÍdr. o pío.e5so Í.mlrd
. *!4u ôs dnni.. .h hAC.{& pênihtê, }+oMOLOGA o r.tuh.do .h lic'rã(,o B
rDd.rid.d. PÍ.iito Píe5di'l í' 016/2022, .uF oà,eto é o rê8r*o dê prêío!, vrin<lo
níu.ô ê .6t!d 6úar.ç& dê úpís êspêoat..d. p.ra diítrtí.r cu,et . oftrn.t .
t í.n oí.nr.Lr Élà i«êL.e de EdEdo, cllrua ê t+.n8. ê Éla s.(Íêrôriô de
Ât naftr 5diô1., aDruDl(ÀNoo eo íaú dar spí6r: rNsTlÍúÍo MAI(Ro MÁn(fÍlNG
cuilos a liÉrNÂMÉxÍos LÍ0À MÉ (05.íL153/0@r ,6), GUrLHanMt ot MfoÍRos
{rr,6:,6.95v000r..31, ,rfÊfní)N ÀPAÂrcrDo ot 5ou5a Ê crÁ rTo ME
{r8.2s3.r27/0q,r.3al GLAUDTÁ alaÁs PAo]lllÂ (1s.151.95v@or-r01, ot auflcÂ (8{rno
or roRM çÁo pnoflstor{ar €rREú 1r0.728.273l@r-m), uÂr{ zaNÉÍTE tútu
(22.095.!85/O00t 5O), D|ON TÂ rOSt Of !Orr?Á 061937!|9971 (:6-799.O2rl0qlr-301, ê

^uNt 
PtRlrRÀ (ÁivAfiÀs 145.353.!a/ú)1 4e), .rrrl.Ímnr. dasli(.d.! . h.bilirad.3

rc P.ea,o P,..aid nr 016/2022
CÉn.L &t anrs6sibi, o6*M.las ài Êsiçô.r leaait p.Áinúre'

a rdirrr. Múiap.l dê Paônógú.PÍ toÍÊ púbta.o qÉ íaíá í..k2.., ,r
oghOOBh & ó. 02 {0(,, .lê t àE d€ 201À É nua ,ulÉ dr Cottô, .r 322. ela d.
rénó6 d. C P 1., 1r .nrld. Pilir.io 5ão ,o+, Iomdà d. P..çor, Tipô ftú p.êío, n.
ldú dê êq{,io lrüi.êt , m rê!i@ dê 6p.êna& po preço ,rob.l, pêra' 'Conrr :ç&
de ênÊêe ,r. . Ê6t {ao .lê re{ôs É.nr6 & EhboróÉo dê PíoFro Er«lt'w de
Si..rlr.çao ruÍiíÉ BiülB* dô Múi.ií,o dê PeÍ.neguá-PB, @mmd..do Pl.nô dê
Ir.b.rho, E§rudo P..liniEr, PÍoieio 8j'ico, Prciero tncurrE {úrên, grlôco ,.1.rênr.
e pÍoi.to.rêtutiw, Me,lDGI OêsnriE, Í{anilôa Oí{.í6t ,É. !Lôó.iàs .h Cal.ulo e
Crdo8..m tirto FNM-o) ê rhtuis êl€lBt6 técnicG Eês.ós pa.ô 

'nplônl.çãodê tn.liúçlo TuÍi3tkê m Múkiplo dê Pàma.a". vaLOR MAXTMO E5Í|MAoO AS
l:r.175,00 (Cênro e trhra . qEtro mil .e.to e *tãta e .rn@ reàirl O 

'ntêÍo 
rêo. d,c

.dLl e *ur .n.rot philhà e cl1mgr.G- pode.á cr í.liràô nô *aúntê ênddêço: RÉ
Júli. d. c6t , 322, c€P 8120]060 PôÍôna8úá/Pr, teréio@ (a1) 3a2O6003, ío ho,ánô d.3
08:@ àr ui00 . d 13|m às rSro hoÍâr, o. aÍôt$ do iitê: ww.p.íàí.ao..pí.aov b.
pdt.l d. ú.np..êncià supnnEôtos comprôs tkíôÍaÉi 6êÍ.ir ou i.ÍoÍmô!õet

.rràvÉe do talaíoôe 4t 3410 6003. líIôm.çôêç adi.iôÉit úiúiriár ê pêdldot dê
eslâ,.cioênlc, dêveíão *. úiaidot à C@irsào Pel@enle de tknaçào no ende,ê(o
.cim. m.nciú.do, ou àlravés do e.@il: cd@piÍaía36 pí Bov.ú

^v6o 
Dt tEÍtaçlo

ttÊclo ÊtfÍRôrlro saP iE ú/102,

&.[Eiú 
". 

]ll, t P . Mtl ltc fli 123/2006 *rdà p€r. L u Lrl20lal
A Cdúiao dê Pí !io, d.tÍêráúà Mú*jp.l .t PinhJà É .Gri! il.! .u'hr'çô.t q'r

lh. (dl!c . 9on..ü .r 01f202:, d. o./!1I2on, tdÉ Êb|rc p-. coíJEjr6to .k ú16ée.ror
a. r«t6.í. a. 8 aú00 1ry5 ib dF r9l0./rorl, Éooolr5 pf r!,rCo d. so. e',íôe, e
ú.1.6.l. @ Íi.dú hGfir1r, dàhü6. s&t.!4 lÀ,.Êl ó. :r,o..tjr 

"srsrao, 
poatri<r

obr..M,ronn ts6. Í.M o.dr, @npero ldGrit r: w*d h.lonp.rrr.k, hrps://..
ad.bátu.M.h./rú5p.rnc, &r/€5 .lo .fia kr&.í'l§l?3nal m . 6 !.r& .,. |fi.çêi,
r<.lb.do .. tú G.r.lro vã., alo, clnro, Píhlâo P& m lsiio dú $ryx,o .r 12!0.0 r das
lrfiú & trúíE idà' Cdatu d. lutmto mú pí.Ío po. mM

PÍll.Ir|tu, 12 de .à. .L l02l.
iÁ65Â nMÍ{Itr vlt § ôoÀ5

tcP


