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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

es/ tProcesso Administrativo n.o 4012021

OBJETO: Aquisição de mantas em microfibra, para atender
famílias em risco e vulnerabilidade socia! em razão da
pandemia de COVID-19.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2410512021às 08h29min do dia 0810612021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min
do dia 0810612021.
rNícro DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às
09h00min. do dia 0810612021.
LOGAL: www.bllcompras.com

DOTAÇÃO

Dotações
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

2021 3402 09.002.08.244.0400.2033 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

^
ruffiR@NftG@me

VALOR MÁxMo: R$ '12.654,00 (doze mil, sêiscentos e

cinquenta e quatro reais).

Rua Walfredo BittencouÍt de Moraes, 222,feÉÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao,2nsb.pr.eo\.br - Nova Santa Biirbara - Paraná

da fonte
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L.qLPREFEITURA IIUNIcIPA DE NovA sANTA gÁRaaRA

Secretaria Municipal de Assistência Social
c.it.PJ. [.o í 9.560.7EO000í{3

Solicitamos a abertura de licitação para aquisição de Cobertores, conforme

especificaçâo abaixo, para suprir as necessidades das famílias em risco e vulnerabilidade social

referenciadas na Secretaria Municipal de Assistência Social, as quais têm passado pr um período crítio

de pandemia, com agravamento da geraçâo de renda.

Em anexo, segue o Projeto Básico quanto a aquisição do produto.

Descrição do Produto Quantidade

1 Manta Microfibra '100% Poliéster com 2509/mz de gramatura no

tamanho casal (1,80 x 2,20 m) aveludado, super macio,

acondicionado em embalagem própria.

3OO UN

Para a aquisição do produto seÉ utilizada a Fonle de Recurso 764.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Sylmara Ap. Bontorim Valério

Secretária Municipal de Assistência Social

Porlaria No 46/2021 -DOE - 240212021

Avonida WalteÍ cuimarães da co3ta, no 5í2 . CsntÍo - CEP. 862$-fiX) - Fone: ('13) 320eí $6
Nova Santa Báóara-PR

f

CORRESPONDÊNCA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 046/2021

Para: Secrelaria de Administração/Setor de Compras Dala;'191041202'l

Assunto: Aquisição de Coberlores

odo, h toltJ-oz!
Recebido por:

Item
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PRoJETo eÁstco covto-tg -
1 . DO OBJETO

1,1 Aquisiçfu de Cobertores para suprir as necessidades das famílias em risco e

vulnerabilidade social, as quais têm passado por um período critico de pandemia, com

agravamento da geração de renda.

LISTA 1 .

ITEM 1 - DESCRIÇÃO: Cobenores

ESPECIFICAÇÔES:

2. JUSTtF|CATTVA StMpLtFtCADA DA CONTRATAÇÁO

1.2.

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem reforçado o atendimento a população com baixa

renda neste período de pandemia do coronavírus. Ressaltamos que em virtude do aumento de

casos no município, há muitas famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, as quais se

encontram desempregadas, passando várias necessidades. O municipio de Nova Santa Bárbara

possui 4.277 segundo estimativa do IBGE para2020. Um municipio pequeno sem oportunidades

de emprego. Segundo o IBGE em 2018, o salário mâjio mensal era de 2.0 salários mínimos. A

proporção de pessoas ocupadas em relação à população lotal era de 11.970. Na comparação com

os outros municipios do estado, ocupava as posiçoes 239 de 399 e 343 de 399, respectivamente.

0 percentual da populaçáo com rendimento nominal mensal per capita de alé % salário mínimo é

de 37,5%. O número de cadastros no CADUNICO - Cadastro Único do Governo

Federal é de 971 Íamílias; no Programa Bolsa familia é 250 e no Familia Paranaense 107, as

familias em maior risco e vulnerabilidade. Diante desta realidade e do inverno rigoroso em nossa

região a distribuição de coberlores a estas familias se fazem essenciais. A Secretaria de

Assistência Social por meio do CRAS espera atender as familias de maior vulnerabilidade social

sem condiçoes Íinanceiras que será em tomo de 350 familias.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO a.t. R aquisição dos coberlores visa atender as familias em

risco e vulnerabilidade social no intuito de suprir suas necessidades neste período de pandemia do

COVID-19 no municipio.
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊruCIA IruTERruA

Nova Santa Bárbara, 1910412021.

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Llcitaçâo a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a aquisiçáo de
mantas em microfibra, para atender famílias em risco e vulnerabilidade social, para
que sejam tomadas todas as providências necessárias para a abertura de
procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Iério
unicipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL

Seto tcitaçõ

r
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊruCN IruTERruA

Nova Santa Bárbara, 2010412021.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de licitaçâo para aquisição de manta em
mícrofibra, conforme solicitaçâo da Secretaria Municipal de Assistência Social,
anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cri na Lud
r

os Sa
es

Recebido por:

Nome YrÍ'rcr. Assinatura

oata:Ja t é

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 - lvwrv.nsb.
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Relatório de CotaÇão. cotaÇão manta microfibra para Assistência 2021

Pesquisa realizada entre 26/O4/2O21 13:54:42 e ?6/04/2021 '13:53:34

Item 1: mantâ

Valor Unitário

PREÇOS /
PROPOSTAS

l /'ll

Preço Compras

Governamentars

PREÇO

ESTIMADO

RS 37.00 (un)

TOIAL

Rs 37,00

Órgão Públ,co

[,,1UNICIPIO DE RIO }JEGRO

ldentiíicâÇão
Data

Licitação

10/02/2021

Preço

Rs 37,00

Rs 37,00

NoPÍegão:1352020

UASG;987823

Valor Global Rs s7,00

Detalhamento dos ltens

úédia dos PÍeços obtidos: BS 37,00

ntídade

, ú.ide,de

Descrição

manta em n:icrof:bra de casal cômposição 'l009, poliéster macia, ccslurâdo nos 4lados. nrcdidas mÍnrmâs:2,20m de larglra x 1,8

ôm de comprime.to. co.es diversas.

Observêção

Rs 37,00

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 33,00

Preço (CompÍas Governamentâis) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MUNICIPIO DE Ê10 NEGRo

Objeto: Aquisição de materiais, mó'/eis ê êquipamentos para as secÍetaíias munrcrpars

DescriÉo: MANTA - Mantê eín micÍoÍbÍê De Casal ComqosiFo 100% Poliéste. Macia,

CostuÍado Nos 4 Lados túedidas Mínimâs 2.20m De La.gura x 1,30m De

Comprimento. Cores DiveÍsas.

CatMaI 103993 - MÁNTA

Datâ:

Modalidade:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Foote:

1O/O2/2O21 1 4:0O

Píegão Eletrônico

sll!4

N'P.eqão: I 352020 / UÁSG:g87823

1101

Link Âta

www.compaâsoovêÍnamentais.qov.

br

357

tJnidêde

PB

CN PJ

1 5 221 634/0001 -41
* VENCEDOR *

Quantidade

Unidade

UF

QUANTIDADE

Item 1: mântâ

Preço Estimado: RS 37,00 (un) Médra dos Píeços obtrdosi RS 37.00

RAZÃo soctAL Do FoRNECEDoR

R D DAVID' PRODUTOS PROI\4OCIONAIS
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26t04t2021

P.§* o mM pár. à.npli!í . imàgerí

Frequentemente comprados juntos

Pr€ç rólár RS76,9o

COBERTOR CASAL MANTA MICROFIBRA 2, 20 x 1, 80 TABACO I Amazon.com.br f
0

-
g

COBERTOR CASA! MA§IA MICROFIBRA 220 x

1,8O TÀBACO
M..a P&lô C@ Euwit

t d.! iqôú

Pú Rt37,90
v*é eofuú6: Rt2,O0 l5o4l
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ctientes que visualizaram este item tâmbém visualizaram

Rl59JO

ít t2.to
n§ 59,50

c3 5.,99
Rt 39.90 Rll a5,@

Quais outros itens os consumidores compraram após visualizar este item?

4,20 r l,AD ali{-Ê,4m

*l 13,90
Rt 129,99

ii 52.90R!59.90

Detathes do produto
Din.úô6 do prldltô : 2r r 30 r 7 .l,l am 9
oa.p.íiv.l p.ó .drn .,éd. : 19 iunho 2020

I!

https://www.âmazon.com.br/COBERTOR-CASAL-MANTA-MICROFIBRA-TABACO/dp/BOBBJF329y'/.ef=asc-dÍ-Bo8BJF329x?tag=googleshopp...'113
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26104t2021 Manta de MicroÍibra CasalCoíttex Home Design - Feirâ das Toalhas

-,.itrii. I irÀrM&É !crde.* lrabtryô

CÂMÂ MESA BÀNHO 8ÔNOAR'PINTAP ACESSORIOS&OTCORÀçÀO LINHAINFÂNTIL HOTEIARÁ KIIPRoÚOCIONÁL TRAVESSÉIROs

c,E / c6r .7 rc-ú I coàád / 5ô R.ds

Vlanta de Microfibra Casal Corttex Home Design

R$ 47,90

Rla3,11 olr em 2x sem juros dê R$ 21,5ó com 10% de

Rt40,72 àvisracom 1s%d€ desconto

Cores

ú-rà c. Mlrútr c$:ú -ctu lrff ar.cih -Cülü.1ü.do6 l@ri Fô13â.
6.:ryirrr:@ rDr - T:!tr*E l8o Br 2lô É. rJs 3!r.r Ei.É flEdlnld prà aBd

'\ Descrição

w*n'"

lllrÊé$u!úar.lrohr2:o,

(r,rB.lrEdo@10Or,fta&. _!rr*á26!rr,r
ri!çr riiô. r.o.d!a.i.
À 6_íi.ndÉDõ§n loiir@,Nde.r l.3lirÁr - r.i!nd.t.hâÉdr r.j$. rs.atr4.--elê ú toqt êÊrririrô4Êraaras.rrerleFs6'ÁÍ*ú.tà.da
Pro{}JllooNoP n G(ar _ r,ldbúcdrà

DESCONTOS Ê NOVIDADES!

lístitucionâl Contatos

l.rrert}ú4 l1r9,,-rn1

https:/ 
^/x,w.Íeiradastoalhas.com,br/cama/casaUmanta-cobeíor/manta{e-micÍofibra-casal-coÍttex-home-design/

Social

1t2

EE
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Manta m icrofibr a 1 00o/o

poliester com no minímo
200glm2 de gramatura no
tamanho casal (1,80 x 2,20
m) aveludado, super macio,
acondicionado em
embalagem própria.

R$ 37,00 R$ 37,90 R$ 47,90 R$ 45,90 R$ 42,18

Nova Santa Barbára, 26 de abril de 2021

Patrícia de Souza dos Anjos Siqu ra
Responsável pela cotação

i'.

Nome do produto/serviço Preço lV -
lnternet

Média de
Preços

Preço I -
Banco de

Preço ll -
lnternet

Preço lll -
lnternet

Item



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESpoNDÊNcta tuteRruA N. 0s7/202i

Nova Santa Bárbara, 2710412021

De: Setor de Licitaçóes

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisiçáo de mantas em microfibra

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçáo
orçamentária para a aquisição de mantas em microfibra, para atender famílias em
risco e vulnerabilidade social, conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal de
Assistência Social, num valor máximo previsto de R$ 12.654,00 (doze mil,
seiscentos e cinquenta e quatro reais). Conforme informado pela Secretaria
solicitante, as despesas serão custeada com recursos da fonte 764.

Elai C ristin tk os Santos
CSor de Licita

Sendo o que se apresenta para o momênto.

Atenciosamente,

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 - wwrv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA :

coRREsPoNoÊrucn TNTERNA

Nova Santa Bárbara, 27 deabrilde2021.

De: Departamento de Contabilidade

ASSUNTO: Dotaçâo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n" 05712021

que solicita DotaçÕes Orçamentárias para a aquisição de mantas em microÍibra,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Cam os Almeida
Contadora

Rua Walfredo Bittencourt dê Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N.0 95.561.080/0001-60
E-mail: omnsb@rsb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Recebido por:
Nome

üa,rl*

Para: Departamento de Licitação

fuu::tL
data
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊrucrn rruteRrua

Nova Santa Bárbara, 2710412021

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Assistência Social, solicitando a aquisição de mantas em microfibra, para atender
famílias em risco e vulnerabilidade social, num valor máximo previsto de R$

12.654,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), sendo que foi informado
pela Divisâo 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.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

Elaine C tina Ludi os ntos

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes. 222 - Cep. 86250-000 - FoneiFa\ (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 9i.j6l .080/0001-60
E-mail: Iicitacaorglnsb.pr.sov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

C,O vti\

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico
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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
licitaçâo sob a modalidade de PREGÃo ELETRôNICo n" 25120/21, que tem
por objeto a aquisição de mantas em microÍibra, para atender famÍlias em
risco e vulnerabilidade social em razâo da pandemia de COVID- 19,
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, Leí Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislaçoes pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria rf O23l2O2l, nomeando a
Pregoeira 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
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se ao Setor de Licitaçáo para as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 7 losl2o2t.

lérto
pal

c
Pr un

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
r

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1710512021 .

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato do
Pregão Eletrônico n" 2512021, cujo objeto é a aquisição de mantas em microfibra,
para atender famílias em risco e vulnerabilidade social em razão da pandemia de
COVID-í I, 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 Cri a dos Sa

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes no222, Centro, I 43. 3266.8100 X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-E-mails li sb v.br - rvrvrv.nsb.pLgov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PROCESSO ADMINISTRATIVO NE 4Ol2021

PREGÃO ELETRÔNICO N9 25/2027

Assunto: Aquisição de mantas em microfibra, para atender famílias em

risco e vulnerabilidade social em razão da pandemia de covid 19, a pedido

da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

visando manifestação desta Procuradoria JurÍdica, quanto aos aspectos

legais do edital e minuta do contrato, para aquisição de mantas em

microfibra, para atender famílias em risco e vulnerabilidade social em

razão da pandemia de covid 19, a pedido da Secretaria Municipal de

Assistência Social.

O pregão é regido pela Lei ns 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto pe 5.450/2005 [paro pregão no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.566/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

cumpridos conforme estabelecidos no art. 3s da Lei ne LO.52O/20Q2, que

assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

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

PARECER JURíOICO NS O3II2O2L
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PREFEITURA MUNICIPAL
)".

NOVA SANTA BARBARA

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

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

questões jurídicas observadas na instrução proce*tual e no edítal, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1s, da Lei ne 10.480/2002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei nq 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

E o pa recer.

Atenciosamente.

Nova Santa Bárbara, 19 de maio de2027.

Ca rmen Cortez Wilcken

Procu radoria J u ríd ica

)



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

27

AV|SO DE LICTTAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO n.o 2512021

Processo Adm inistrativo n." 4012021

Objeto: Aquisição de mantas em microfibra, para atender
famílias em risco e vulnerabilidade social em razão da
pandemia de COVID-19.

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2410512021às 08h29min do dia 0810612021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia 08/06/2021.
tNícto DA SESSÃo DE DtspurA DE pREÇoS: às 09h00min.
do dia 081061202'1.
LOCAL: wwvrt.bl lcom pras.com

Preço Máximo: R$ 12.654,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta
e quatro reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lttlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, sifo â
Rua Walfredo Bittencourt de hloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2110512021

D,^
\o,[,[-q.5-,
PollinpSime

<_l*_----\

. o 5olb'
re Sotto

nta Eerbáíà -

,u

Pregoeira
Portaria n'02312021

sç\

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@-nsbor,goy.br - rvww.nsb T ov.

,1w I
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PREFEITURA IúUNICIPAL 28
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÀNA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512021.
Processo Administrativo n." 4012O21

Senhor licitante:

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

A falta de remessa do presentê Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Poll Simere Sotto
Pregoeira

Portaria n' 02312021

1

Rua Walti'edo Bittencoun de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná
g - E-mail- lieXaeêAa;qsb.pt.CA!.bl - rvw§.nsb.or.sov.br

A^'"-ffi
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tl*iil NOVA SANTA BARBARA
-:.' -' J- ESTADo Do pARANÁ

29

EDITAL oe pRecÃo elernôrutco N" 2st2021.
Processo Administrativo n.' 4012021

Objeto: Aquisição de mantas em microÍibra, para atendêr famílias em risco e
vulnerabilidade social em razão da pandemia de COVID-í9.

RECIBO DE RETIRADA OE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo e-mail ou
pelo tel/ fax:

, aos I t2021.

Carimbo Padronizado da Empresa

2
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ESÍADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 2512021,
Processo Administrativo n." 401202'l

LICITACÃO EXCLUSIVA PARA MICROEM PRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E/OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI} (LC 147120141.

O MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada
pela Portaria n' 02312021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo Menor Preço, Por item, para a
aquisição de mantas em microfibra, para atênder famílias em risco e vulnerabilidade social
em razão da pandemía de COVID-í9, conforme descrito no Anexo I do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei no í0.520, de í7 de julho de 2002, do
Decreto no 10.024, de 20 de sêtembro de 20í9, da Lei Complementar n' í23, de 14 de dezembro
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabêlecidas neste Edital.

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presentê Edital de Pregão Eletrônico para aquisição de mantas em
microfibra, para atender famílias em risco e vulnerabilidade social em razão da pandemia
de COVID-'t9, conforme descrito no Anexo I do edital.

Compõem este Edital os seguintes anexos.

ANEXO 01

'a ANEXO 02

ANEXO 03

ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

Descrição do Objeto;

Minuta do contrato;

Exigências para Habilitação;

Modelo de Declaração de ldoneidade,

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
Declaração de enquadramento no regime de tributaçáo de ME/EPP;

1.
1.1

DtsPostçoEs PRELTMTNARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condiçóes de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Elêtrônico (licitaçôes) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou

3

1.2

Rua Walfredo Bittcncoun de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.E100, I - 86.250-000 Nova Santa BtubarÀ Paraná
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NOVA SANTA BARBARA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2410512021 às 08h29min do dia
08t06t2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia 08/06/202í.
INíC|O DA SESSÃO DE DTSPUTA DE PREÇOS: às oghoomin. do dia O8l}6t212',l.
LOCAL: www.bllcompras.com
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1.3

transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitaçóes e Leilões do Brasil. (vr444ry.bllcomoras.com).

Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto nos
artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar í23106, será adotado apenas o
critério de menor preço.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
início da disputa.

CONDIÇOES PARA PARTICIPAçÃO

3.1. Eqta licitaqão é exclusiva para participacão de Microempresas (ME). Empresas de
Peoueno PoÉe íEPP) e/ou Mi c roem D reendedor lndividual (MEl), qualificadas como

3

tais nos termos do artiqo 3o da Lei Com lementar n.o í2312006, com as alteracões dao

3.1

J.J

Lei Complementat n.o 14712014.

Poderáo participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitaçôes e
Leilões do Brasil;

É vedada a participaçáo de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas,

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada
inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente-

Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitaçôes e Leilóes do
Brasil, telefone: (41) 3097-4600 - até horário fixado neste edital para apresentação da
proposta e início do pregáo.

3.6 A participaÇão no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento
do licitante, até o limite de horário previsto, e inserção !1g.s!s!C!nê do valor inicial do lote.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida
emitida pela entidade, nos termos do artigo 5o, inciso lll, da Lei n'10.52012002.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuiÇões.

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;

4
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de
menor preço;

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedori
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para horhologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicaçáo de

penalidades previstas na legislação-

CREDENCIAMEN N Ltcl
LEIL ES DO BRAS/L

As pessoas .jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar
todos os demais atos e operaçóes no sistema de compras do site: www.bllcomprag.eom

Àl>

Poderão participar da presente Licitação pessoas quê atuem no ramo pertinente ao
objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na Lei no

10.520102, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n" 't2312006 e Lei Complementar n"
14712014 - Exclusivo ME/EPP.

4.5

4.6 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil;

4.7 E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada direlamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.8

4.9

5
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O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transaçôes inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPACÁO
A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregáo e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.2

A participaçâo do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em campo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital.

4.4.

O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante pÍevia
definiçáo de senha privativa.

El - E-mail - Iicilacao,g nsb.pr.qov.br - wrv$.nsb.ptgor .br
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4.1O Caberá ao fornecedor acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessáo
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pêlo sistema ou da desconexão do
seu representante;

4.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo número (41) 30974600, e-mail: contato(ôbll.orq.br, ou através de umâ corretora de
mercadorias associada.

ABERTURA DAS PROPOS TAS E FORMULACAO DOS LÁ'VCES

4.12 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

4.13 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que náo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vicios insanáveis ou náo apresentem as especificações técnicas exigidas no

Termo de Referência-

.l.li.l Tambem será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

4.13.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

4.13.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

4.14. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participaráo da fase de lances.

4.15 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os

licitantes.

4.16. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do

valor consignado no registro.

4. l6.l . O lance deverá ser oÍertado pelo valor totaliunitário do item.

4.1i. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

4.18. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

4.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relaçáo

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá

ser de R$ 1,00 (um real).

I - E-mail - liciracaoansb.Br.eov.br - ryrvr.nsh.pr.gor.br
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4.20 Será adotado para o envio de lances no pregáo eletrônico o modo de disputa "aberto", em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogaçóes.

1.2t A etapa de lances da sessão pública terá duraçáo de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

4.23 Não havendo novos lances na íorma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública

encerrar-se-á automaticamente.

4.24 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá

a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

4-l ) Nâo serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

4.26. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, êm tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

4.27. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

4.28. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte

e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrÔnico

utilizado para divulgação.

4.29 O critério de julgamento adotado sêrá o menor preço, por item, conforme definido neste

Edital e seus anexos.

Caso o licitante náo apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele

previsto no art. 3', § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

É (T trnô nrt o^pÂÀttr

4.i0.

4.31.

4.3 l.l. No pais;

4.31.2. Por empresas brasileiras;

4.31.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7
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4.3 1.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista êm lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislaçáo.

4.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresenlado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.

4.33.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes-

4.33.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado qúe, no prazo de 03 (três) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociaçáo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementaÍes, quando necessários à

confirmaçáo daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

4.34. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

5.2

5.2.1

5.1

5.i.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao

preço máximo Íixado (Acórdão no 1455/20'18 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço

manifestamente inexequível.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os pÍeços dos insumos e salários de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e

instalaçôes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios

que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçáo de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessáo pública somente poderá

g - E-mail - licitacao iinsb.or.cor.hr - rvss.nsb pr uor.br
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4.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relaçáo ao

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto

no parágrafo único do art. 70 e no § 9o do art. 26 do Decreto n.o 10.02412019.

5.4.
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ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a oconência será registrada em ata;

A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de
náo aceitação da proposta.

Se a proposta ou lance vencedor Íor desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessáo, informando no "chaf'a nova

data e horário para a sua continuidade.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociação em condiçôes diversas das previstas neste Edital.

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para quê seja obtido preço melhor.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do ticitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03

(três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas'

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

ESTADO DO PARANA

5.5.

5.7.

5-* Dentre os documentos passíveis de solicitação pela.Pregoeira, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,

fabricantê e procedência, além de outras tnformações pertinentes, a exemplo de catálogos,

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio

e pÂzo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema

eletrônico, sob pena de náo aceitação da proposla'

5.8

5.9

5.r0

5.1 I A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

S.t2. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitaçáo do

licitante, observado o disposto neste Edital.

b.

6. t.

6.r.1

6.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins

de pagamento.

E - E-muil licitacao « nsh.Dr.qo!-br írr.eot.hr
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5.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela

Pregoeira.
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A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

6.4.t. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por

extenso, prevalecerão estes últimos.

6.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificação.

6.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

6.7. A proposta original e os documentos relativos à habilitaçáo exigidos no anexo 03, deveráo

ser encaminhados no prazo máximo de 03 (trêsl dtaqgte!§, contados da data da sessão
pública virtual, para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Setor de Licitaçôes,
localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Ceniro - Nova Santa Bárbara -
PR - CEP - 86250-000. O não cumprimento do referido prazo acarretará a

desclassificação da proposta vencedora, passândo-se assim, para a segunda
colocada.

HABTLTTAÇÃO
Conforme ANEXO 03.

DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante,

será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisáo(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou náo o recurso,

fundamentadamente.

Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas veriÍicará as

condições de admissibilidade do recurso.

7
7.1

8

8.r

8.2.

8.2.1

10
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6.2.

6.3.

6.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n'8.666/93).
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8.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

8..1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (kês) dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contiarrazóes também pelo sistema
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

8.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento

8.6.

9. DA REABERTURA OA SESSAO PUBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1 .1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

Íealizaçáo da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar.o inslrumento equivalente ou não

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores

ao encerramento da etapa de lances.

9.?. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.

9.2.1. A convocaçáo se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-sÍmile,

de acordo com a fase do procedimento licitatório.

í0. DAADJUDTCAçÂO e OAHOMOLOGAçÃO
'10. ,l. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada

vencedora;

10.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaçáo dos licitantes quanto à

intençáo de interposição de recurso, a Pregoeira ad.iudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal;

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será

o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os

procedimentos de adjudicação e homologação.

g - E-mail - licitacao,ânsb.rrr.gor'.b! or.pov.br
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Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
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11.
11.1

PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
O contrato terá vigência por 50 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura
do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com âs partes.

11.2 O prazo de entrega será de até í0 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

11.3 A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Walter
Guimarães da Costa, n' 512 - Centro, na Cidade de Nova Santa Bárbara - PR, em horário

comercial de segunda a sexta-feira; com seguro. frete, carga e descarga inclusos no valor
da mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

12.
12.1

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da
nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributános federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrâdos, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas
nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.212l/í991, às
contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a

terceiros e Certiíicado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

12.2 A des sa com a resente licita o correrá à conta da Dota o

13 REAJUSTAMENTO
li.l Os preços oferecidos serão irreajustáveis;

í4. DA IMPUGNAçÂO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. 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 razão social

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

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

Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às í2h00, e das 13h00

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

licitacao(Onsb. pr.qov.br

14.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraçáo deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data

de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realizaçâo do certame.

Dotaçóes
Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

l"

rupo da fonteExercíci
oda
despesa

Conta
da
despesa

Funcional programática

3-a9O3O-OO OO lDo Exercício2021 3402 09.002.08.244.0400.2033

t2
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lta+
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14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviâdos
a Pregoeira, ate 2 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessâo
pública, exclusivamente por meio eletrônico via rnternet, no endereço indicado no Edital.

14.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

'14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

14.7.1 A concessáo de efeito suspensivo à impugnaçáo é medida excepcional e deverá ser
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

Ê PREFEITURA IúUNICIPAL

,* J:I ruOVA SANTA BARBARA

15.
15.1

DtsPostÇoES FtNAts
A presente licitação não importa necessariamente em contrataçáo, podendo o Município
de Nova Santa Bárbara revogá-la, no todo ou em parte, por razóes de interesse público,
derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Nova Santa Bárbara poderá,
ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura;

15.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisáo do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais
sanções cabíveis;

15.3. E facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;

15.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deveráo fazê-
lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;

15.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta;

15.6. As normas que disciplinam este Pregão seráo sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administraçáo, a finalidade e a segurança da contratação;

15.7. As decisóes referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

13
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15.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitaçáo de todos os termos deste
Edital;

15.9 Não cabe à Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigaçôes assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e
às condiçóes de entrega dos bens e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

1 5.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital
será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que está
vinculado a Pregoeira;

15.11 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ths00 às í7
s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhorês
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de
plantão para atendimento dos interessados;

15.12 A documentaçáo apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte
dos autos da licitação e náo será devolvida ao proponente;

15.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.

15.14. Os preços cotados deveráo ser em REAL, no valor máximo deste edital de R$ 12.654'00
(doze mil, sêiscentos e cinquenta e quatro reais).

í5.15. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação
pertinente.

Nova Santa Bárbara, 2110512021

no
rct

n.í
I b^r"Jz,,-b

Polli imere Sotto
Pregoeira

Portaria n" 02312021

Sylmar a ntorim Valério
Secretária Municipal de Assistência Social

L4
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PREGÃO ELETRÔNIC O N' 2512021

ANEXO I- DESCRIçAO DETALHADA DO OBJETO

TERMO DE REFERENCIA

1.í - A presente licitação destjna-se aquisição de mantas em microÍibra, para atender Íamílias
em risco e vulnerabilidade social em razão da pandemia de GOVID-19, de acordo com as
características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

Lote. 1-Lote00í
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9038 MANTA MICROFIBRA íOO%
POLIESTER com no mínimo 200g/m de
gramatura, tamanho casal (1,80 x 2,20m)
aveludado, super macio, acondicionado
em embalagem própria

300,00 UN 42,18 12.654,00

TOTAL 12.654,00

3. DO PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão da
autorização de fornecimento emitido pelo Município.

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4.1. A entrega deverá ser feita na Secretaria Municapal de Assistência Social, sito a Rua Walter
Gurmaráes da Costa, n" 512 - Centro, na Cidade de Nova Santa Bárbara - PR, em horário

comercial de segunda a sexta-Íeira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabiltdades.

í -OBJETO

2 - DAS ESPECTFTCAçÕES E CARACTER STICAS DO OBJETO

15
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5. TNFORMAçOES ADTCTONAIS

5.í Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estaráo dispostas no Edital de
Licitaçâo.

g - E-mail - licilacaoí?nsb.pr.gov.br - rvrvrr'.nsb.or.gov.br



fi PREFEITURA lvlul'JlctpAL 43
li*iil tttOVA SANTA BARBARA

!! t5 trllru Lro PAt{AIlta

ANEXO 02 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

ct-Áusuu SEGUNDA - Do pRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da êmissão da autorização
de fornecimento emitido pelo Município.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua Walter
Guimarães da Costa, n' 512 - Centro, na Cidade de Nova Santa Bárbara - PR, em horário

comercial de segunda a sexta-feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da

mercadoria, ficando a prefeitura isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico No 251202'l - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, seráo considerados suficientes para, em conjunto com este contrato,
definirem seu objeto e a sua perfeita execuçáo.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale
o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as
atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações
de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.

16
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O MUNICíPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
sob n.o 95.561 .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, cenlro,
Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Claudemir Valério,
brasileiro, casado, CPF sob o n.o portador da Carteira de ldentidade sob o n.o --------

SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORN ECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato represêntada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominado CONTRATADA,
celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônico No
2512021, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposiçôes
de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE mantas em microfibra, para atender
famílias em risco e vulnerabilidade social em razáo da pandemia de COVID- 19, tudo conforme
especificado no edital convocatório, proposta apresentada no Pregáo Eletrônico n.o 2512O21 e
especificado abaixo:
<ITENS.CONTRATO#T>
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CLAUSULA QUINTA - DO PREÇO
Para a entrega do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$-

CLAUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (Íinta) dias após a entrega, mediante apresentação da nota
fiscal acompanhada da certidão expedida coniuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brâsil (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 alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo í I da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituídas a título de
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a tercelros e CertiÍicado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quinta.

CLÁUSULA SÉTlMA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA.
Este contrato terá vigência por 60 (sessenta) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLÁUSULA OITAVA. DA RESGISÂo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93, e amigável, por
acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada das autoridades
competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja conveniência da
Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa
de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica
sujeita a uma das seguintes sançôes:

1 a) Advertência;
b) Suspensão têmporária de pârticipâção em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente
ressarcir a AdministraÇão pelos prejuÍzos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no contido na letra "b".

ela conta no

Dotações
FonG lNatureza da lGrupo da fonteExercíci Conta Funcional programática

Rua Walfredo Binencouí de Moraes n' 222, Centro, 8 41. 3266.8100. I - 86.250-000 Nova Santa BáóaIa, Pamná
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CLÁUSULA NoNA. DAS SANçÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por indenização integral.
Sem prejuízo das disposiçôes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal, pelo valor de
20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉcIMA - DA DOTAçÃO ORçAMENTARIA
As despesas decorrentes dêsta contratação correrão por conta da dotação orçamentária havida
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CONTRATANTE

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões
oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.

CONTRATADA

2021 3402 09.002.08.244.0400.2033 ltaq lg.a.go.so.oo.oolDoExercício
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITAÇAO

í. HABTLTTAÇÃO JURíD|CA:
'l .1 . Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada, e enviados posteriormente via Correios,
seguindo o prazo constante no item 6.7 deste edital. Todos os documentos deverão estar
plenamente legíveis, com boa resoluçâo e fácil leitura.
'1.2. As proponentes devem anexar todos os documentos abaixo listados:

2.DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇAO JURIDICA:
2.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações; -
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assemblera Geral quê aprovou o estatuto social em vigor e a
ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio de publicação

legal.

Observações: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se

houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de atividade da
empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

3. REGULARIDADE FISCAL.
3.1 . Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidão expedida conjuntamênte 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 alíneas "a", "b" e "c"

do parágrafo único do artigo í 'l da Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiçóes instituidâs a tÍtulo

de substituição, e às contribuiçôes devidâs, por lei, a terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Cêrtidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da-
Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da -
Secretaria da Fazenda Municipal);
D) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Certificado de Regularidade do L
FGTS - CRF;

E) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);.--
F) CeÉidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos -
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, médiante a apresentação de certidão negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei na 5.452,

de 1e de maio de 1943. (NR);

G) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial. -'

4. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXII DO ART. 7'DA CF

4.1. Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora.
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.
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3.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenas alguns tributos administrados pelas administraçóes fazendárias dos

entes ou órgãos indicados.

E - E-mail - licilacao,ansb.Dr.gov.br- $rvrv.nsb.Dr.gov.br
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5. DECLARAÇAO DE IDONEIDADE
5.1. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar com -
o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

6. DECLARAÇAO DE FATOS IMPEDITIVOS
6.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida pelo -
proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no ANEXO 05.

7. DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO
7.1. Declaração de nâo parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da -
empresa, conforme modelo no ANEXO 07.

8. DECLARAÇAO LEI COMPLEMENTAR N'í23, DE í4 DE DEZEMBRO DE 2006
8.í. Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da emoresa,
conforme modelo do ANEXO 09.

9. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇAO TECNICA:

9.í. Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo-
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data

marcada para início da disputa de preços.

10. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13-726, é

dispensada a exigência de:

10.1. 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 documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

í 0.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

comparaÇão entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;

10.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia

autenticada pelo próprio agente administrativo;

11. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais ou

fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

12. As declaraçóes emitidas pela licitante dêverão ser apresentadas no original e ser firmadas por

representante legal da empresa.

13. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÉo em desconformidade

com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.
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9.2. No mínimo de 0í (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido por pessoas juridicas.--
de direito público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante

ao solicitado neste Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contâto

do(s) atestador (es), ou qualquer outro meio com o qual o Município possa valer-se para manter

contato com a(s) pessoa(s) declarante(s).
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14. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP ou MEI) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006.

14.1. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP ou MEI) apresente Certidão ou documento
com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias, contados do
momento êm que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período para que a situação seja regularizada, tudo conforme Lei Complementar í2312006
de '1511212006 com as alterações da Lei Complementar n." 14712014.

14.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 10 da Lei
Complementar 123|2OOG de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções prêvistas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

'15. Toda a documentaÇão apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos por
órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, seráo aceitos por 60 (sessenta) dias
contados a partir da sua expedição, à exceçáo de disposição em contrário estabelecida neste
Edital.

E. - E-mail licilaca(r ânsb.or.qov.br - rrsrr.nsh Dr.e!!-br
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ANEXO 04 - DECLARA O DE IDONEIDADE

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

.em de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes especlficos)-

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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PREGÃo rLetRÔtttco No 2st2o21

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponentê do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregão Eletrônrco N.' 2512021, instaurado por este município, que não
estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas
esferas.
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ANEXO 05 - DEGLARA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 2512021

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N'(000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da
Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da êmpresa proponentê e
carimbada com o número do CNPJ.

23
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ANExo 06 - DEcLARAçÃo óe

PREGÃo rterRôutco No 2st2o21

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos,
em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de '14 (quatoze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99,
que altera a Lei no 8666/93.

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de í4 anos aprendizes deverá declarar
essa condição.
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ANEXO 07 - DECLARA ODEN PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNIco No 2512021

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob on'-' po r i 

]Iff*: 
" 

i ;"' ol" 
o'3lillii".5' 

i L J" J : : ":"'':l, DECLARA, para efeito de

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaraçâo deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponênte e
carimbada com o número do CNPJ.

e do CPF no

participação no processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO N" 2512021, da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direçáo e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitaçóes do
Município de Nova Santa Bárbara.
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ANEXO 08. CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do item abaixo discriminado, conforme Anexo
01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

* Descriçáo detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informações que se
fizerem necessárias.

1 TDENTTF|CAÇAO OO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. CONDTçOES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente

licitação.

PREçO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais

como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes

sobrê o fornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

E - ti-nrâil licillcao ri nsb.or.sov.br - sss.nsb Dr=ro!-br
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ANEXO 09 - MODELO DE DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO EM REGTME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE .

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa....... ........., CNPJ
esta 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 Legal
Cargo

RG

CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável
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PREFEITURA MUNICIPAL
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PORTARIA N' 023/202I

o PRli|llrfo N,ltlNICIPAÍ, l)li NOV.l, S^N t,.\ UÁRUl\tt^. rcsolvc. r1o

uso de suas rtribuiçôcs lcgitis:

\olt Í:,\ tt

Arl.l" - A Comissâo dc PÍeBão, composta pelos segui[tes membros

- Pregoeira: l'ollirry Simere Sotto Cli I{C no t).257.282-0 SSP/l)R:
- Suplente: Cláudit Pe[eira da Silva CI/llC ncr 9.257.?55-2 SSPll,lt

- Equipt dc Àpoio: Roscmeirc Luiz da Silva - Cl RG n" 7.224.1|9,1-5 SSllrl)lt;
- Suplente: Crisliano de Almeirh - CI ItC rf 3.419.259-8t) SSP/SP.

- Equipe de Afxlio: Patr'ícir dc Souza dos AFjos Siqucira - Cllll(i no

11.753.105-6 SSIYPR;

- Suplente: Maria dc Fítima Ribeiro da Mnta - CI/RC no 3.609.203-3-

An. 2" - Estâ portaria cntra em vigor reslt data, revogadas as disposiçÕes ern

contr rio-

Nova Santu Bárbara, 22 dcjuneiro dc 2.021.

cipal

,

Rüa \Jvalfíedo Bínencouí dr Moraes n" 222, Cen!Ío, t 4].3266.t100, i:j - 8ó.25&000
Nova Ssnrâ Bárbara, PaÍlM - E - E-íúil licirncao(ar)rsb.pÍ.g0ltb Sitc lafty.llLÉao!.bl

I - E-mail licitacao 4 nsb.pr.eot.hr - § \r § . nsb.rrr.g!\.bI
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ImpÍimir Recibo

https://incom. in.gov.br/recibo.do?idoÊ64 I 8436
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Presilêncrô dâ Repúbiica
Imprensa Nacbnâl ArV

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,808

A Imprensa Nacional recebeu OfÍcio Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Oata de ênvio: 27/05/2021 11:15:44
Origem do Ofício: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: Claudemir Valério
Oficio:6418436
Data prevista de publicação: 24/O5/202L
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: A Faturar

o
z

Página Principal

M atérias

valorTamanho
(cm)sequencial Arquivo(s)

c911dc09ddec7fe8
0d8060d8491f3c3e

7 ,00 R$ 231,28

R$
23L,24

Edital pregAo 25 2021 pa.a publicaAAo diôrio
uniAo- rtf13528341

OTAL DO OFICIO 7,OO

I of I 2l/05/2021 | l: l'7

MD5

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

Detalhes processo licitatório

A.o' 2021

No licitação/dispensa/ioexkJibilUôdei 25

I4odalic,ac,e'* pregão

Númêro editôUpÍocesso' 4Ol2021

Entidâde Êxeartora MUNICÍPIO DE NOVÁ SANTA úRBARA

.(ur.o. ProY..l.nt.i d. o.r.nl5úo. lnt.rn..lon.ltlmultll.têr.1. d..réil

Voltar

lnstrfur(Éo Finarreira

Contrato de EmpÍêtimo

NovA Data dà AbêÍturô dàs Propodas

Data de farçaÍneflto do Editâl

Dab da AbeÍt l-d da6 PÍopffi

DêscÍição ResümÍda do Objêio* AquisÍFo de mantas em mtclonbra, paía ateídeÍ familiâs ern risao e

vuk|erâtilirade socÉl ern íazâo da pôMemaa dê mvlDlg

Forma de Âvôli(io Menor PÍêço

Dotação orçâmentiiriô' 0900208244040020333390300000

Preço máxtmo/RefeÍênoà de preço - t2.654,00
RS'

Data de tançanrento do Ednal 2],o5t2o21

Data da rüertrra das Propodâg 08/06/2021 t»ta Regi5úo

Data Registío

2110512021

Há iteÍ6 qdutt/gs pará EPP,/ME? Sim

Há cota de part cipaÉo pôÍà EPP/ME? Náo

TÊta*e de óía com e(úêicia de gibcoôtrôtação de EPP/Mí., Não

H.i pÍiriJôde para aflisl$€s de midoeríprêsas regionals ou l@is? Ntu

Dàta CôÍÉdamento

CPF: 4271512954 (!egq!!)

PeíceÍltuàl de paíticipaÉoi 0.00

htlps://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRyMunicipaVAMUDetalhesProcessocompra.aspx 1t1
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PODER EXECUTIVO

Ano VIU

IMPRENSA OFICIÁ! -
Lel tr' 660, de 02 dc abrll de
2()13,

I - Atos do Poder Executivo
-{\,tso DE LICITAÇÀo - pREcÃo ELrrnôNlco N'26/202r

Referente ao Contrat o t\" 8!M
REF.: Dispensa de Licitação n." 9/2021

P,{RTES: Município de Nova Sânta Bárbara, pessoa juridica de
diro^\ público intemo, inscrita no CNPJ sob o n' 95.561 .080/0001-60,
cor,-.,cde administrativa na Rua Walfredo Bittencouí de Moraes,222,
e a empresa DLL INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n'
00.464.862 i000 I -75, com sede na Rua Álvaro Maravalhas, 594 - CEP:
81270750 - Bairro: CIC, Curitiba./PR.

OBJETO: ContratÂção de serviços gráficos para impressão de
caroês de IPTUS e taras de renovação de alvârás.

PRÁzo DE vtcÊNcIe: Por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até
16t06t2021.

AvIso DE LIcITAÇÀo
PREGAO ELETRONI co N" 2512021

Objeto: Aquisição de mantas em microfibra, para atender famílias
em Âco e vulnerabilidade social em râzão da pandemia de
CO\'rD-19.

Tipo: Menor Preço Por Item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2410512021às 08h29min do dia 0810612021.

.{BERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30mir às 08h59min do
dia 08/06/2021.
tNÍcto DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇos: às 09h00min.
do dia 08/06/2021.
LOCAL: rvrvrY.bllcoÍupras.com
Preço nráximo: R$ 12.654,00 (doze mil, seiscentos e cinquentâ e
quatro reais).

Igforuacõs§-CtgdÊügj!rc§: poderão ser obtidas em horário de

expediente na P.efeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua
Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por
Email: licitacaofÉàlrsb.pr.sov.br ou pelo site rvnw.nsb.Dr.eov.br

Nova Santa Bárbara, 2l /0512021

Poltiny Simere Sotto
Pregoeira

PoÍaia n" 023/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiâis permaDentes para
a Âssociação de Pais e Amigos dos Excepcion&is de Nova Santa
Bárbara.

Tipo: Menor Preço Por Item.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00miB do dia
24105n021às 08h2gmin do dia 101061201,1.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia 1010612021.
INÍcIo DA sEssÃo DE DtspurÀ DE PREÇos: às 09h00min.
do dia l0/06/2021.
LOCAL: rv$\r.bllco mDrrs.c0nl
Preço máximo: R$ 37.059,88 (triÍrtâ e sete mil, cinquenaa € nove
reais e oitenta e oito celtâvos).
Informacões Comnlementares: poderão ser obtidas em hoúrio de
expediente na Prefeitura Münicipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, pelo fone: 43-3266-8100, por
Email: liqitacaoírinsb.pr.gor'.br ou site wwrv.nsb.or.sov.brpelo

Nova Santa Bárbara, 2l /05 12021

Polliny Simerê Sotto
Pregoeira

Portana f 02312021

DE I,ICITA o- NI N'27/2021 RP

Objeto: Registro de preços para eventuâl aquisição de móveis,
eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática,
máquinas de costura, instrumentos musicais e outro§, para suprir
as necessidades das Secretarias Municipais.
Tipo: Menor Preço Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2410512021às 07h59min do dia 1110612021.

ABERTURÁ DAS PROPOSTAS: dâs 08h00min às 08h59min do

dià lll[612021.
INicIo DA sEssÃo DE D|SPUTA DE PREÇos: às 09h00min.
do dia 111061202l.
LOCAL: wltw.bllconlDrâs.com
Preço máximo: R§ 421.730,43 (quatrocentos e vinte e um mil,
setece[tos e trintâ reais e quarenta e trê§ centavos).

IIÍ0IJ[a§,õfÁ-C00!JÊDÊ f: poderão ser oblidas em honário de

expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, sito à Rua

Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, pelo fone: 43-3266-8100, por

Enlail : licitacaoai4nsb.pr. ggr-'.I ou pelo site rvrvw. nsb.pr. go r,. br

Nova Santa Bárbara ,2l /0512021

Polliny Simere Sotto
Pregoeira

Portaria no 023/2021

ETR

Diário OÍicial Elelrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittêncourt de MoÍaes n"222 - CêntÍo

Fonê/Fax: (43) 3266{100
EJnail: diarioofi cial@nsb.pr.gov.br / pmnsb@nsb.pÍ.gov-br

Mu NrcIPro DE âi;:â1J;;1"-
N(.)VA SANTA tÉ r.ow^ s^xr^
BARBARAT955 oreo

Diário Oficial Eletrônico
Município de Nova Saata Bárbara

Edição N" 1974 - Nova Salta Bárbâra, Paraüá. SEXTA-tr'EIRA 21 de MÀIO de

EXTRATO IO TERMO DE ÂDITIVO

SECRETARIA: Secretaria de Administraçào.
RECURSOS: Secretaria de Administraçâo.
RESPoNSÁVEL JURiDICO: Carmen Cofiez wilÇken. OAB/PR n"
22.932.
DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: l8l05l?02l.
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PRETETTURA MuNrcrPAr- DE uaí
qÍnÀro oE DtsPaÍ{sÂ oE ucÍÍaçÀo

DrSPEr{sÀ 0E uCrÍAçÀO Nr 04712021. OATITO: Cmrrãção de 01 ,íofi5siorat Ênígreiro
p3ra at@ção @ H6pital MuÍrcipal de tvai i6ôada dê 12135 hear pêto psiodo de 06
mes CONIRATADO; LUIZ CÀRLOS OÊ ÍRtlTÁS rn. Vdú m6et RS 3.623,76 vald global:
RS 27.742.55 ootação dç.ftnráriô: OAOO11O3011m12042319019@0@ 19at
04m11030110012042339036@@0 1920 0aOO1180116420423390360@@ 1931
RàíÍiada en 7710\/2077 FUNoAMEitÍo tEGAt: MfDtDÀ PfiovtsóRlÁ N! 1.047, Dt 3 ot
MÁro ot 2021 Nrcoli oÊdi s«reriÍia Municioaí de s.úde.

PREFEITURA MU ICIPAT DE JACAREZINHO

avtso Dt Uotaçio
prrcÂo trrmôxt@ xt trfto2!

PiocE550 Nr. 191712021
obÉto: a Ê.e*nre licftaçâo iêm por obi:io â aquisiç5o de elu;pan6ios e

mat€riaú dê prorêção, pa6 ã 5n. MuÍúc dê €du6çào fundo Municipal dê sâúde. 56.
M!.ic de asiíà.ià seiô|, s4. Mu.ic. Dê Áa.i.uhúâ, s... Muni.. D! 

^dminirtração 
e

S«. Mlnic. De Dê*n61viôênlo UÍbano, quê *Íão uúnôdos no mímt.máro do
Coíon itur lcdidlg), .ontdmê M*oÍiàl Oesditivo Algo I do Ediral de Ucitâção
Valo. O valoí máimo do píe*nte c6tamê sá dê RS 1.044.316,351um milhâo, qúa@ta
e qqarío mil vezstos e dêzessêis reâis e trioti e oro cent.v6). Mod.lidads Presào
ÉleÍônico, ripo Msor preço Por ltêm. AAERÍUftÂ DO RICIATMINTO 045 PROPOíÀs: À3
17:00 Horà! Do D,. 0al0s/2021 TNCERRÂME|ITO 0O RECIBIMINTo DÂs PRoPoÍAs: Àg
0800 H@5 0o O,.0alú12021- A8LRIURÁ DÀS PTIOPOSIÀt: À! 0a:30 Hodr Do Drd
03/06/7Dl lNl(lo DA SrStÁO DE olsplrla 0E PREçOS' (xl J0 HoÉs Do o'à 0a/06/202L
lr\IORMA(ÔI! COMPIlMFNIARE5' Os 

'ntdessdos 
êm íetÍ, o ,eldi@ tdn.l, deveÍão

solicilii'lo .o Depaítamento d€ Cdprôt Ucnaçaes ê Co.tratos do Municipio de
JaÉíe?inho, Eíado do Paraná, via enâil (li.ftaGô@r,ercrnho.prsd.br) Fde (431 3911
301a, tu no nrio ww-bll.trg.bí, sm lmhum cúío pú pane do sdicitãnre. LoaÁL:
PreI€itur. Mu.icipal de lacarezióo - 9la de neuniões do Der.rlam6to de Cmpías e
licitaaôês Rua Cê1. Bariíô, 335 lâcaÍezinho/PR.

Ja6íê.i o 17 de ruio dê 2021.
EMANIIUEL LIJ|Z &qI6TA

o'rerd Gúôl do DêpaÍtamnto de Cmp.as e Ucnaç&s

pREFE|TURA MUNtctpAL DE tANlópoLts

Âvtso ot U(ÍtÂ@
PiECÃO ftEÍAô KO í{r 2rl2@t - UâsG 9a787

P&ocEsso UctÍaTóRto af 059/2021
A Pr€fên!ía Muni.ipâl d€ lanióroliíPr, àúe aos interersàdoe que fará re.1k.r

no d'd 07 de pnho dp r0rr, àr 09 0O húàr a dbedua da lintâ(Io nr írdalld.dê oreE-:o
Flexón o, do I'po mmol,rpro POn lÍFM {uIlÍÂRlOl, que lm od obldo CO Tn TÁC O
Dt tMpRt\a t\ptoÀLrzaDÁ paÂa a pnEsÍÂÍÀo ot stRvrao Dt orvuLcAa-Ào coM soM
voLANrr, GRÁva(Ào or ruoro, pnorcôts trv srurriÀnro:, Rlur,rrórs t orrurs
EVtNTos paoMovtDos pEt aDM ,IÍfiÀçÂo puBucÁ - MU tctpro oÉ JAtiúpoLts/pR.
Abertuía das p.oronas ê *6e§n6lo doi larc$: a pa.ti. da5 09:00 iüas do dià 07 de
lunho de 2021. no endereço eGr.ôni.o: wwjmpra9ll,vm.motaÉ.9ôv.br. Edtal na
Inlegía: à dispoaÉo dot i.teced6 B oüsão de Cmp.ai e üor.ção. Íê nua Rui
BaôoÉ, nr 286, c6ríq no Ponal da rra.rpa.ên.ia do Muni.ípiq aba
surriftorG/Icnações ê oo sitê wrw..mp.asgoÉoamúrailsov bí vald má,iN da
li.itaÉor RS 87081"25 (ohenrà e çre mil, riteíre ê m Íeak e únte e cj.@ enttus).
lnfmaçõ€s .omplúst3r€e 3t eér do eruil: li.ftâjaniopolis@Cúa .@ô e !el.rúê
{44) 

'553.1411

122.419,16. ÂbenÍâ: 04h30íni. do dià O9l6lzi2lt Pattàda do editâ|, I@l pàr.
infdôaçõsr sêrd dê ucitôçõêr - Praça uêputado xi,s B. Riba3. 131. ceítÍo, Nos
sênhdô dôs cÉçis P3, fo.e (44) 3312 1150, @ pelo ênddêço elêr&ico do Mu.icipio
wwiotesheda*racasp..8@.br podal da Íanrpôrêrcia, @ pêlo ê-mail:
ri.irã@o@.oseíhd.da3gíacalpí g@ ú No$a sênhda das 6.açat PR,2116/207r

CLOOOÂLOO ÂPARECIDO RIGIERI
Píeíeito

PRETEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA SÁRBARA

avtso oE uoraçÃo
PRrGio tLfÍnô{rco í{r 25l2otr

obreto: Aqúiaçâo de m.nras em mic.onbr., p.r. athds fômíias em Íisco e
wlnmbilidâde *ial ed r..âo d. pandemi. de COVID 19

Ípo: Meú PÍêço Pd ltú.
RÊctôlMer{ÍO oas PRoPOSÍÀ5: dar 08h0oml. do dia 2al05/2021 àr o3h29mií

AA€RTUfiA DÂ5 PROPOÍAS: da§ 03h30min àr 03h59frin do dia @l6l2o2t
lnÍclo oa sfSsÃo oE otspuÍÁ DE pÀEços: às 09n0&Íin. do dia í8/06/2021.
IOCAI ,*.bll.mpías.l:m
P.eço mánm: n5 u.6í,@ (do,ê mil, sei<€nto! e cinqumta e qulro

lnloímaçóet C@plêmsrôre5r podsão se. ohridas m ho.áÍio de exp€die.re
na PrcÍeÍu.a M!.icipalde I@. 5.mâ aárhaÊ, cro à Rua walf.êdo arn*tun dê Mdaês
ns 222, pdo í@: 43-3266'8100, po. Emall: licita(e@nú.pr.s@-bÍ @ pelo nle

nova s.rta Bárba.a, 21de maio de 2021

Píêg@na

PRETEITURA MUNICIPAT DE PARÂNAGUÁ

tj

avlso DE LtctrÂçÀo
PREGÃo ELETiôN|@ Ne 2212021

REGTSTÂO DE Pf,EçOs fl. 018/2021
oBrEfo: Aqui§ção & q!.dm 8.anm, êm atendimmto a Sesetaria Múíicipal

de tduc.çâo ê C.sino hreeral- LO 874279
íPO: Mêôd p.eço Íol.l do Lore
VAtofi EsTlMAoo: RS 32.914.a6 lotenra e dde mil íüKfltd e quard?ê

ÍeÉ ê qu.íútà e *ir Nras)
OATA t» AAtATUflÀ: 10/62021 HORARIO: 09:@ hdas
ENDEREçO: wn.p3r.Dsua.p..!d.ú {Ponal da Tían5paíêcia ' 5úprimrú6

cdÊar - U.itaçô6) . úwjiota.Éeim.br. Lesislação Âplié*l: lá nt 10 520/2002,
Lei nq a.666/1993, Oerêto Êederal .r 10024/2021, rei CmdênÚrâ. nr 1212006 (m as
altra{õé da Lêj cdnplemlaí ís larl20174. otnÍor ê*larecrMtos podeÍão cí
,@6idor pêlâ Pregei.â ,L 8ua ,üaa dô Coía, 122, C6tro, m hraíio dit oa:oo às 11:00
ê &! 13i00 àr 18:00 hms ou odo rdêí@ nr {.1) 342O6m3.

laniópolis/Pr, 21 de ma'o de 2021.
rsMÁÉL rO5Ê oÉZANOSK

pÍêíàto

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANI€IRAS DO SUT

Ávrso DE udÍado
PREGÃo Pifsrl{oat r 5U2o2t - PMls

ObÉro: Rêgirtío dê píêç6 paía a .quiíçlo de rmplmênroe ali.Útô.$ e
diêlas 6pê.iaÉ, pea atêndêí a ddand. d. setanr múni.ipal de saúdê, êrduivo paÍa
micro €hp.esat e úpreee de pequêrc pone.

Íipo Licitâçãô: MBd PÍeço por hm.
AMú.a d6 Efrelorei: iniiiâ tê ae 03h15ôin rlo dia 10/06/2021
a PreSoé6 idoíma quê . li. .ção .wsá m eguintê ênrlseço: nua

€rpêdidmáíio loâô Ma.ia, t02q cedto, c€P 85.301410
híd@çô.t 506Íê Ertiial: À inrêgÉ dst€ [dital e es ânêror eíaÉo

ditp@iÉit @ 5ite do Muíi.ipio.

Pa6nacuá, 21d€ Maio de 2021
cÂlsTraÍ{E ms saNToS zÉttÀ

PregcG

PRTfTITURA MIJNICIPAL DE RIO AZUT

Àvllo oa ucÍÍaçÃo
PnEGio EErBô{{rco ! ,5/2021

O Muni.iÍro de Rio Ârul, Eitado.lc paí.ná, tlrm publi.o paÍa o @heim6to
dG iot*esedo!, qúe E emonlÊ ôbslo aíêsão BêtÍóni.o, nc. 39/2021. rto tipo m@í
p.Fço po. 'rú/rote (m d.ta de ààeírur. pà. o d'a 07 de Inhode r02l, àt09'30i @p
ópro é . RLC|9RO DE PRI(OS PAn AOUISIçÁO FUIURÁS I PARCLTÁOAS Dt
fau,PAMtr{Io§ ot PRolt(Ão a covrD, atr.vêr r,' pl.tôldmô .lelrón@ Bll. o 

'ni.io 
dê

*olha'mto da5 pÍopoíat .ms.iait cocá . pàntr dat oaÉoínin do dia 24105/2021
às oshSGnin do diã 07/062021, iooo da lâf rt€ lane3 09:30ô do dia 07106/2021. o
tdital ê dêmôii inímeçõêe ênonúôG* .r5poniEls n. 3êdê da Píelenlta Mü.icipâl de
iio arul-PÀ m Depaíamhto .lê úotaçõé, u.do à Ruô GúiltP@ Púeira, 442, oo
hdlíio d.s 8:OOtr àr 11h e 4smn e das 1fh às t7h ê noi sdser6 déró.i.6
hnp//wsw.noa.ul F.8@.br^i.it&ao e hltps://bll.orr.brl p.nú do da 21 de maio dê
2041.

Rio A&1. 21 dê maio de 2021.
i FÂt{ofotaslaisKl

PRETEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO OO VAí

avrso Dr uoraçÃo
Pf,rGlO r(fÍRO r@ r,l. 1s//2021

A Pteletura Mú('!al de Rio Aô(o do lY/i, tírdo do PáÍàná, rdn. prllrlio
à rbedur. dd lxhà(âo modôl(,id€ PRfGÀo, n. rô ldmd fltlRo|rlc , r'po Múo. Pre(o
Pd rtm que la.á àr o9:m hoíôt do dia 10 de juího d€ 2021, na ede d. Pteíeiru.à
Munidpá|, a@ida Rio aran@ 500, Cátío, *io 8ran.o do lvãí Pa.aná. Earô cúríôtaçào
d€ tmprêÉ paía írecer cámiôhao Caçamba aâ*ulaíte e Pá c.regadêi.. sÚe íodas
pa.â o Moi.iÊo de nio Bíâno do lvai.

Rio Aran@ do rvai - Paraú, 21 de maio dê 2021
PEDRO TÁAOROA DTSPLA'iCHE5

P/ comisÉo

PRÉIEITURA MUNICIPAT DE 5ANTA LI.JCIA

^vlso 
DC lrorÁçÀo

roMAoÂ DE Frtços ilc 3/2021

o Mutlrlplo dê sÂNIA tÚCÁ. tstado do PaÉoá, con 5ede ÂdnrnitÍaliv, na Áv.

do Âo!áíio- 123, Do. iôlêÍmêdio do PÍêa@i.o dêtigmdo P€la PMônã í.e F4,/2021, rdna
oublf,o ôuê rêa,,rárd no dt, Il/06/,021 .r O9:@ hdá\. tu 5.1à oe Reun6.\ do Pdíó

ü-.'p.i oa,m Dàlben, no odeÉço ,ôma rsÜonado, rrilJçào nà MooÁllDÀDt dê
lomd; d€ Preços, lipo [r€mÍ PÍêro, objêrivàndo a coírÍat ç5o de enpres erpe<iáln.da
oa6 e,àu(,jo de orà d. pàvimenl.Éo polédn.à @m pêd65 

'r.3uldrer.m 
Etadar ruÍ.i\

iompr*nd;,úo úe(ho dã r1üádd R;ôrtrnt'à 8.n Plano, tolà|tràndo 7.0ao,@ nr, (mtÔrm
êle;hceoe r*n'os .ocrànle! N Pbnrha orçrmeítanô, (rdosÍ.mà lÀ(o t'@n.eno,
M;mdal'DeÍ,itr@ . troi4ot, dc,(oÍdô com o (oRên6 d. c@pêrdíào Íé.nkà c
Finadeira N' 4500060805, .zlebíãdo 6re ltóip! aoà.aonal e o Mlnirjpio d€ Santô tric6 PR.,

@nloÍre ê5lEho(ôet cútú.t6 @ ,.ÉPíe edrlàl O\ Hvelopê de PÍopotb e

oo<umenbcã; Er.o,«êh'dos àlé.! o9:@ hoíõ.lo d'. I r/06/10l l. no swço dê PÍold.lo
O tund e ids Á,exd podên É. obtidos m oep3ítàmenlo d€ Licilrçóê! e conÍô16,
lúaliuado na Âv6ida do R6ãrio, 22& Pnço Mu.icip.r cEP:45795000- BàtrÍo: €entÍo,
odadeluf: Sanlà Lqià/PR, dat oThlom à5 1lh3oíí ê dô5 13h àt 17i, no5 dia! uleit e no site
d. Mu;i.ipio Ém cas de dúvidas, Íoe (45) 3 3-rI, sanra Lú.a., Parana, 7llotlzolL.

VÂtDOlR ROORIGUES OOS SÀJ'ITOS

tu*id€nie da cPL

PR0CE550 ÀDMIN|STRÁT|VO Nc 202/2021
ucÁCÂo coM REs€ÂvÂ Dt cora DE 25r( PAR MrcRo EMPRfsas MÉ É EMPâEsÁs ot
PEOUÉIIO PORTE .EPP, IIICLÚSIVE MICROIMPRÊENOEOON I OIVIDUAT MEI.

ObÉto: Âqririçâo de marúiâis odololóetco6, mâtdi3is m&icoíh6púala.s e
m€dkamnlot para àtúds a d@ndâ dâ sdêta.iô Mu.iopal de iude de Ma,ialva PÂ,
pelo Meú Preço pd hem. Obtáção do Edilalr Âraús da htêrnet tdo! 6dü€ços
elêrró.'cos: úw{.bllda.ú e w.m,Élvô.pÍ.8@ ú- R@Ummro das arop6ta3: até o
dia 03 (,e iunho dê 2021 ité ài 08h30trin. Áhênu.a dat Propostai: 08 r,€ iunho de 2021
à! oghoomin. r.fmações: l2l4) 3232-8172 lwd @ .mpÉt@maíialva.p..sov.br

tar.íÉi ar do 5ú1.P., 18 de maio dê 2021.

píegeÍa

PRITÉITI.JRA MUNICIPAI- DE MARIALVA

avrso oa tlcrÍaçÃo
mrcÀo rrEÍRôflrco Nr 46/2cor

Marialva P., 19 de maio dê 2021.
vlcroR ctrso MAaÍlNl

Preíe o

PREFEITURA MUNICIPAT DE NOSSA SENHORA DAS GRÂçÁS

Âvrso oE ucrÍaçÃo
PREGÃo ELEÍiô rco . 1rl202r

lipo Menq P.eço Por Lúe.
o Muni.ipio de o5sa senhd. dôs Gíôçar' Pn. Ídnâ âiblico aG inreíeeedoe

que rêalzará prces de liotaçâo ía mô.hlidrê de Pt r'ls. 1/2021, e @ldme
espsiíicaçôer deíe ctrtare Ér cdúiÉei nÉdâs m adital e @t 4re,6, ee.do a

h('ré(ào do roo rvLod P,eço Poí Lotê. obÉlo aqüivÊo dê 02 ído, vê«rG, piB o
traci»ae gnrano donoh.,, d.s equip6 d" âlm!ão pnmáía, @ídme termo dê
.deno ôo iftê.t6 linaftei.o dê inÉtimáto ,á6 o lrantpoÍtê saniiário do ÂP5ut a

c@íorme RTSOLUCÁO SESÁ nr 759/2Or9, e .@t.prírid. muniopô|, 9á.. o municiÍio dê
N6e s€nhda da! Gíaçai P& conlofre spe<ili.âçõ€t Mlidôs neíe edital e Fut
aneros. @foíme Â^so I Tefto de ReÍeÍêíoa, do tdnal @mpleto. vald Máximo: RS

tcP
iqr/í§.nsr/.ld d, lro ô..o 6@n6rM

Éuqúe&ú!tlfrD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA. PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO N' 2512021
Processo Administrativo No 40/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: POLLINY SIMERE SOTTO
Data de Publicação: 21 10512021 I 1 :25:06

LOTE 1

llem: 1 Quant.:300 Unidade: Unidade Val. Ref.:42,18

DescriÉo: MANTA MICROFIBRA 1007o POLIESTER
c9{ no mínimo 2009/m de gramatura, tamanho casal (í,80 x 2,20m) aveludado, super macio, acondicionado em
€ ,alagem própria

Autor
PARTICIPANTE 011

PARTICIPANTE 025

PARTICIPANTE OO1

PARTICIPANTE 019

PARTICIPANTE 024

PARTICIPANTE 073

PARTICIPANTE 013

PARTICIPANTE 043

.à

Marca/Modêlo
REÂL / MANTA MICROFIBRA lOO% POLIÉSIER

AUTOMAX / AUTOMAX

VESTCASA / CONF EDIÍAL

propÍia / propria

PÍópria / Próprio

Corltex ,/ home design

Jolitex

Sonho Bom / Poliêster

Valor
42.'18

42,18

42,10

35,00

42,18

42,18

42,18

42,18

1de1



ATA DE SESSÃO - OISPUTA - PArtE 1 dE 1

PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512021
Processo Administrativo No 40/2021

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: POLLINY SIMERE SOTTO
Data de Publicação: 2110512021 11:25:06

31lOSl2O21 13:35:06 CADASTRO DE PROPOSTA BEATRIZ SULZBACH RNELIUS EIRELI

31t05t2021 13:42:12 ALTERAçÃO DE PROPOSTA BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI

Ô1,,10

071061202'1 13:16:17 CADASTRO OE PROPOSTA PEREIRA & |\4ACENA LTDA

071061202'1 15:06:36 CADASTRO DE PROPOSTA ELO TEXTIL LTDA - EPP

071061202120:40:00 ALTERAçÃO DE PROPOSTA MONICA R. DE MELLO FARIA ME

071061202123:55:'18 CADASTRO DE PROPOSTA DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÕES l\,4E

@A DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÕES ME

0810612021 07:33:54 ALTERAçÃO DE PROPOSTA REAL RC INDUSÍR|A E COMERCIO LTDA

08/06/2021 08:1í:19 CADASTRO OE PROPOSTA GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP

09106t202108:28:32 ALTERAÇÃO DE PROPOSÍA PERETRA& MACENA LTDA

081061202109:00:46 MENSAGEM PREGOEIRO
Bom dia Srs. Licitantes

Item: 1 Unidade: Unidade Marcâ: Jolitex Modelo

Descrição: MANTA MICROFIBRA l OOo/o POLIÉSTER
com no mínimo 2OOg/m de gramatura. tamanho casal (1,80 x 2,20m) aveludado, super macio, acondicionado em embalagem própria

Quantidade: 300 Valor Unit.: 25,78 Valor Total: 7.734.00

cLASSTFTCAçÃO

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

,I DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÓES ME 013 17.835.808/0001-91 42.18 25.78 Sim

2 PEREIRA & MACENA LTDA 019 41.734.384/0001-53 35.00 25.79 Sim

3 REAL RC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 011 27 .236.70810001-00 42,18 Sim

4 GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP 043 20.257.78r'.t000145 42,'18 Sim

024 28.844.636/0001-39 42,18 Sim

6 I.4ONICA R. DE MELLO FARIA ME 073 17.3s3.208/000'.1-97 42.18 33,',17 Sim

7 K.DA SILVA FERREIRA 001 34.711.455/0001-37 42,10 Sim

8 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI 025 30.759.356/0001-74 42,18 42,18 Sim

DESCLASSIFICADOS

Gerado em: 08/06/2021 10:16:50

Num Documento

'I de '13

Razão Social Oferta lnicial Oíêrta Final ME

6Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

MOVIMENTOS DO PROCESSO

0-12021 08:42:36 CADASTRO DE PROPOSTA K.DA SILVA FERREIRA

0710612021 15;52:05 ALTERAçÃO DE PROPOSTA ELO TEXTIL LTDA - EPP

0710612021 20:03:36 CADASTRO DE PROPOSTA MONICA R. DE |\4ELLO FARIA ME

LOTE 1 - HABILITAçÃO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

29,201

29,23

5 ELO TEXTIL LTDA - EPP 31,70

42,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

INABILITAOOS

Razão Social Num Documento Oferta lnicial Oferta Final ME

MOVIMENTOS DO LOTE

2110512021 1í:25:06 PUBLICADO

24t0st2021 08:00:00 REcEpÇÃo DE pRoposTAs

o8lo6t2o21 08:29:00 ANÁL|SE DE PROPOSTAS

os10612021 09:00:30 LANCE GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP (PARTICIPANTE 043) 42,18

oan6t2021 09:00:30 LANCE REAL RC tNDÚSTRTA E COMÉRCtO LTOA (PARTIC|PANTE 01 1) 42,18

0A10612021 09:00:30 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 42,'18

081o6t2o21 09:00:30 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 42,14

0EQ6/202í 09:00:30 LANCE BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI (PARTICIPANTE 025) 42,'t8

0",,t6/202109:00:30 LANCE K.DA SILVA FERREIRA (PARTICIPANTE 001) 42,10

081061202109:00:30 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 35,00

081061202't 09:00:30 LANCE DANTEL DA STLVAJUNTOR CONFECÇÕES ME (PARTICIPANTE 013) 42,18

081061202109:00:47 LANCE DANTEL OA STLVA JUNTOR CONFECÇÕES ME (PARTICIPANTE 013) 34,95

08/06/2021 09:01:lÍ8 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 34,93

o8to6t202109:02:05 LANCE DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÓÊS ME (PARTICIPANTE 013) 34,89

0810612021 09:02:í 0 LANCE ELO TEXTIL LTDA- EPP (PARTICIPANTE 024) 34,80

0810612021 09:02:37 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 34,78

oalo6t2o21 09:02:57 LANCE DANTEL DA S|LVA JUNTOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTÊ 013) 34,87

o8to6l2o2'l 09:03:'t6 LANCE DANIEL DA S|LVA JUNTOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTE 013) 34,77

0A10612021 09:03:27 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 34,7 5

081061202109:03:44 LANCE DANIEL DASILVAJUNIOR CONFECÇÕES ME (PARTICIPANTE 013) 34,74

0810612021 09:04:05 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 34,73

o8to6t2o21 09:04:'t 2 LANCE DANTEL DA STLVA JUNIOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTE 013) 34,72

O 'a1202109:04:í8 LANCE IVONICA R. DE l\,lELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073)

081061202'l 09:04:38 LANCE DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÓES ME (PARTICIPANTE 013)

08/06/2021 09:04:50 LANCE PEREIRA & MACÉNA LTDA (PARTICIPANTE 019) 34,68

0a1o612021 09:05:03 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 33,67

0810612021 09:05:04 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 33,65

0810612021 09:05:í 3 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 33,64

0810612021 09:05:í 6 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 34,62

oan6t2c'2109:05:24 LANCE OANIEL DASILVAJUNIOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTE 013) 33,63

33,62

0810612021 09:05:42 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 33,50

OgtO6t2O2109:05:44 LANCE DANIELOA SILVA JUNIOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTE 013) 33,61

o8lo6t2o2109:05:52 LANCE DANTELDA S|LVA JUNIOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTE 013) 33,49

0810612021 09:05:56 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 33,45

o8lo6t2o21 09:06:05 LANCE DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÔES l\.4E (PARTICIPANTE 01 3) 33,44

0810612021 09:06:05 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 0í9) 33,42

o&loül2021 09:06:í2 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 33,40

osto6t2o2'l 09:06:í8 LANCE DANIEL DASILVAJUNIOR CONFECÇÕES ME (PARTICIPANTE 013) 33,39

Gêrado em: 08/06/2021 10:'16:50 2de13

0810612021 09:00:30 DISPUTA

34,70

33,69

0810612021 09:05:33 LANCE MONICA R. DE |\4ELLO FARIA IVE (PARTICIPANTE 073)
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33,3s0810612021 09:06:23 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PART|C|PANTE 019)

081061202109:06:33 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PART|C|PANTE 073) 33,34

0810612021 09:06:37 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PART|C|PANTE 024) 33,30

0810612021 09:06:46 LANCE MONICA R. DE l\,lELLO FARTA ME (PART|C|PANTE 073) 33,29

0810612021 09:07;02 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019)

0810612021 09:07:09 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 33,24

0810612021 09:07:í 6 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 33,23

0810612021 09:07:26 LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 33,22

0810612021 09:07:31 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 33,20

0810612021 09:07:41 LANCE IVONICA R. DE l\,tELLO FARIA ME (PART|C|PANTE 073) 33,19

0810612021 09:07:5'l LÂNCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 33,18
(\rt6/2021 09:08:0í LANCE MONICA R. DE MELLO FARIA ME (PARTICIPANTE 073) 33,17

08tO612021 09:08:í3 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 33,00

0810612021 09:08:í4 LANCE DANTEL DASTLVAJUNTOR CONFECÇÔES ME (pARTtCtpANTE 013) 33,16

0810612021 09:08:27 LANCE DANTEL DA STLVAJUNTOR CONFECÇÕES ME (PART|CIPANTE 013) 32,99

0810612021 09:08:46 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,80

0810612021 09:08:46 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTtCA

oBt06l2o21 09:09:05 LANCE DANIEL DASILVAJUNIOR CONFECÇOES ME (PARTICIPANTE 013) 32,79

08t06t2021 09:09:16 LANCE REAL RC |NDÚSTRTA E COMÉRC|O LTDA (pARTtCtpANTE 01 1) 32,70

08/06/2021 09:09:20 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,75

o8t0612021 09:09:24 LANCE DANTEL DASTLVAJUNTOR CONFECÇÔES ME (pARTtCtPANTE 013) 32,69

08/06/2021 09:09:29 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 32,78

0810612021 09:09:30 LANCE PEREIRA & IUACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,68

081061202'109:09:38 LANCE DANTEL DA STLVAJUNTOR CONFECÇÔES À4E (PART|C|PANTE 013) 32,67

0810612021 09:09:45 LANCE REAL RC |NDÚSTR|A E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 01 1) 32,60

0810612021 09:09:49 LANCE PEREIRA & i,IACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,65

021 09:09:56 LANCE DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇÔES ME (PARTICIPANTE 013)

oe..612o21 09:09:59 LÂNCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019)

32,59

32,58

0810612021 09:10:11 LANCE DANIEL DA SILVA JUNIOR CONFECÇOES ME (PARTICIPANTE 013) 32,57

0810612021 09:10:'18 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,55

08to6t202109:'t 0:26 LANCE DANTEL DA S|LVA JUNTOR CONFECÇÓES ME (PARTTCTPANTE 013) 32,54

0810612021 09:10:34 LANCE PEREIRA & I\,IACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,53

0810612021 09:10:42 LÂNCE DANIEL DA SILVAJUNIOR CONFECÇÓES ME (PARTICIPANTE 013) 32,52

0810612021 09:10;49 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,51

08t06t202109: t0:49 LANCE REAL RC |NOÚSTR|A E COMÉRC|O LTDA (PARTTCTPANTE 011) 32,50

0810612021 09:10:59 LANCE PEREIRA& MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,49

08106t202109:'t 1:09 LANCE DANTEL DA STLVAJUNTOR CONFECÇÔES ME (PART|C|PANTE 013) 32,48

0810612021 09:'11:í 6 LANCE PEREIRA & |\.4ACENA LTDA (PARTICIPANTE 019)

08/06/2021 09:'l í:í 8 LANCE ELO TEXTIL LTDA - EPP (PARTICIPANTE 024) 32,45

081061202109:1í:24 LANCE DANIEL DA SILVAJUNIOR CONFECÇÕES ME (PARTICIPANTE 013) 32,46

0810612021 09:'l í:25 LANCE PEREIRA & I\TACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,44

o8lo6t2o21 o9:1í:31 LANCE REAL RC |NDÚSTR|A E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 01 1 ) 32,40

o8t06l2o2109:1r:33 LANCE OANTELDA STLVAJUNTOR CONFECÇÕES ME (PARTICIPANTE 013) 32,43

08/06/202í 09:'lí:39 LANCE PEREIRA & MACENA LTDA (PARTICIPANTE 019) 32,39

Gêrado em: 08/06/2021 10:16:50 3 dê 13

33,2 5

32,47


