
PREFEITURA MUNICIPAL 10?5

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO

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

licitatório Pregão Eletrônico ns 2812022, o qual tem por objeto registro

para eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal,

utilidades domésticas e outros para suprir todas as Secretarias Municipais.

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

Decreto ns tO.O24l2Ot9 [paro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 70.52O{2OO2, que assim dispõe:

l- a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

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

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento

Processo Administrativo ns 5612022

Pregão Eletrônico e 2812022

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de

limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros para suprir todas

as Secretarias Municipais.

Origem: Setor de Licitações
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

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

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

serem licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

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

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

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

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

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

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

pela Administração.

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

um volume, contendo solicitações de todas as secrêtarias municipais, após

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

formar diante do que determina a legislação parâmetros para compor os

preços máximos dos produtos a serem adquiridos e da despesa total, o

setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a

ser adotada, no caso pregão seja em sua forma presencial ou eletrônica e
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finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e elaboração do edital convocatório.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns 10.52O|2OO2, do

Decreto ne 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

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

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos da Lei ne 1,0.52012002, 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.

Nova San
"ü

01 de junho de2022.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Ju rídica
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AVTSO DE LrCrrAÇAO
PREGÃO ELETRÔNIGO N.O 2812022

Processo Administrativo n." 5612022

Tipo: ltlenor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0210612022 às 08h29min do dia 2010612022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia 2010612022.

lNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREços: às 09h00min.
do dia 2010612022.

LOCAL: www.bllcompras.com

Preço Máximo: R$ 844.936,00 (oitocentos e quarenta e quatro
mil, novecentos e trinta e seis reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lttlunicipal de Nova Sanfa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo BittencourÍ de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 01106120

Elaine Cri naL d sSan
oeira

Portaria n" 01212022
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Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e
outros, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Novâ Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - wrvrv.nsb.Dlgelh
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PREGÃO ELETRÔNIC O NO 2812022
Processo Administrativo n.' 5612022

Senhor licitante:

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

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

Elaine ristina itk Santos
oeira

PoÍtatia n" 01212

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná -,8 - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.nr.gov.br
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PREGAO ELETRONICO NO 2812022
Processo Administrativo n." 561 2022

Objeto: Registro de preços para êventual aquisição de materiais de limpeza, higiene
pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razáo social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitaçáo e

deseja ser inÍormada de qualquer alteraçáo pelo ê-mail

ou pelo tel/ fax:

aos I 12O22

Assinatura e Carimbo da Empresa

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cenro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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EDITAL oe pnecÃo euerRôrutco No 2gt2o22
Procêsso Administrativo n." 5612022

LIcITAcÃo ExcLUSIVA PARA MIcRoEIi|lP RESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA, Estado do Paraná, através da Pregoeira,

designada pela Portaria n' 01212022, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃo elefRÔutco, do tipo MENoR
PREçO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando o REGISTRO DE

PREÇOS dos,tens relacionados no ANEXO 0í do edital para eventual aquisição de
materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as

necessidades das Secretarias Municipais.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decrêto Federal n.o 7.89212013 e n"

8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e N' 5.450/2005, Decreto Municipal no 041/2009,
Oecreto no'10.024, de 20 de setembro de 2019 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de
2í dejunho de 1993, com as alteraçóes posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 02/06/2022 às 08h29min do
dia20t0612022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia2010612022.
tNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min. do dia 2oto6t2o22.
LOCAL: www.bllcompras.com

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

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico o registro de preços para

eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e

outros, para suprir as necessidades das Secrêtarias Municipais, conforme descrito no

Anexo 01 do edital.

ANEXO 01

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04

ANEXO 05
ANEXO 06

ANEXO 07

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Registro de Preços,
Exigências para Habilitação;
Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;

Modelo de declaraçâo de fato superveniente impeditivo de habilitação;
Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora,
Modelo declaração de não parentesco;

J

E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC í47120í4).

O Município de Nova Santa Bárbara, não se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitanles vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo alé realizat
licitação específica para aquisiçáo de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro têrá preÍerência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei
no 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov.br - wwlv.nsb.pr.gov.br
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ANEXO 08 Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte;

ANEXO 09 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;

DrsPosrçÕEs pRELtMtNARES

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticaçáo - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçóes) da Bolsâ de
Licitaçõês e Leilões do Brasil.

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil. (www.bllcompras.com).

1.3 Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto
nos artigos 42, 43, U, 45 e 46 da Lei Complementar í 23106, será adotado
apenas o critério dê 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 â data e
horário para início da disputa.

3. CONDIÇÔES PARA PARTTCÍPAçÃO

3.í. Esta licitacão é exclusiva para participacão de Microemoresas íMEl. Emoresas de
Pequeno PoÉe (EPP) e/ou Microempreendedor lndividual (MEl), qualificadas
como tais nos termos do artioo 30 da i Complementar n.o 123/2006, com as
alteracôes da Lei Complementar n.o 147120í4.

3.2 Poderáo participar deste Pregáo Eletrônico as empresas que apresentarem toda a

documentaçáo exigida para o respectivo cadastramênto junto a Bolsa de Licitaçôes e

Leilões do Brasil;

3.3 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, dissoluçáo, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participaçáo na licitaçáo, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, telefone: (4í) 3097-4600 - até horário fixado neste edital para

apresentação da proposta e início do pregão.

l

NOVA SANTA BARBARA

Rua WalÍiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e

credenciemento do licitante, ate o limite de horário previsto, e inserção no sistema
do valor inicial do lote.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema Íicará 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
fornêcida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no

10.520t2002.

4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que

terá, em especial, as seguintes atribuições:
4.1

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

de menor preço;
g) veriÍicar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
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 homologar e autorizar a

contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÔES DA BOLSA DE LICITAçOES E

LEILOES DO BRASIL

5.1 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 Leilôes 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 operaçôes no sistema de compras do site:
www.bllcompras.com

Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo peÉinente
ao objeto da prêsente licitação e que atêndam a todas as condições exigidas na

)

5.3

5.2. A participação do licitante no Pregão elêtrônico se dará por meio de corretora
conlratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá mânifestar em
campo próprio do sistema, plêno conhecimento, acêitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.

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

5.
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5.4

5.6

5.7

6.2

6.3.

6.

6.1.

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANÂ

Lei no í0.520/02, na Lei n' 8.666/93, Lei Complementar n" 12312006 e Lei
Complementar n' '14712014 - Exclusivo ME/EPP.

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

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 Licitações e Leilões do Brasil;

É de exctusiva Íesponsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transaçáo êÍetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indêvido da senha, ainda que por terceiros;

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 realizaçáo cias transações inerentes ao pregão eletrônico;

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

da desconexão do seu representante;

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelos números (4í) 99895-71991 59215-91531 99946-2689/ 3097-4600,
e-mail: contato@bll.orq.br , ou através de uma corretora dê mercadorias associada

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DOS LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

A Pregoeira veriÍicará as propostas apresenladas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conÍormidadê com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificaçáo será sempre fundamentada e registrada no sistêma, com

6

7

1)

7.3

'1.4

1084

7 .1.

PARTICIPAçÃO
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 pregão e

encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, !1 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - tvunv.nsb.pr.gor,.br
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7.5

acompanhamento em lempo real por todos os participantes.

A não desclassiÍicação da proposta não impede o seu julgamento definitivo êm
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classiÍicadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens enlre a Pregoeira
e os licitantes.

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.

O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

e registrado pelo sistema.

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"aberto', em que os licitantes apresentaráo lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

A etapa de lances da sessáo pública terá duração 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 prorrogaçâo 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 pronogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.

Encerrada â fase competitiva sem que haja a prorrogaçáo 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.

Não seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes seráo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema elelrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo
supêrior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicaçáo do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7

7.6.

'1.7 .

7.8.

7.9.

7.10.

7.1t.

7.12

7 .13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.t7.

7.1 8.

7.19.

7.20.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvrvw.nsb.Dr.gov.bf
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7.21. O critério de julgamento adotado será o menor preço, por item, conforme definido
neste Edital e seus ânexos.

1086

7.22.

7.23.

7.26

7.2'1.

7.28.

7.29.

7.24

7.25.

7.29.1 . No pais;

7.29.2. Pot empresas brasileiras;

7.29.3. Pot empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.29.4. Pot empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
parâ pessoa com deÍiciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema elelrônico

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

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no í23, de 2006, regulamentada pelo
Decreto no 8.538, de 2015.

Nessas condições, as propostas de microempresâs e empresâs de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance sêrão consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a

comunicação automática para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre
as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desêmpate será
aquele previsto no art. 30, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8
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dentre as propostas empatadas.

7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a

negociaçáo em condições diferenles das previstas neste Edital.

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

demais licitantes.

7.31.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, 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 complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.32. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitaÇão e julgamento

da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de negociaçáo, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação nêstê Editâl e em seus anexos,
obsêrvado o disposto no parágraÍo único do art. 7o e no § 90 do art. 26 do Decreto n.o

10.o24t2019.

108?

8.2.

8.2.1

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão no 145512018 -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 preços 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
indicios que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessâo pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostâs, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência 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 não aceitação da proposta.

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.

Nova Santa Bárbara, Paraná-.E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - rvrvrv.ns I T
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Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do malerial ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentês, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de nâo aceitaçáo da proposta.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, inÍormando no "chat' a

nova data e horário para a sua continuidade.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante quê apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociaçáo em condições diversas das previstas neste
Edital.

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

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

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

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a
habilitaçáo do licitânte, observado o disposto neste Edital.

DO ENCAMINHAMENTO OA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do licitante 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.

Conler a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para

fins de pagamento.

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.

Os preços devêráo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei no 8.666/93).

Ocorrendo divergência entre os preços unitários ê o preço global, prevalecerão os
primelros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extênso, prevalecerão estes últimos.

A oÍerta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao ob.ieto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o

8.6.1

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

9.

9.1.

9.1.1

9.1.2

9.2.

9.3.

9.4.

9.4.1

9.5.

l0
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julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

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

considerada aquela que não corresponda às especificaçôes ali contidas ou que

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

DO ENCAMINHAÍÚENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.2. Para os casos em que ha.ia dúvida e sejam solicitados os originais, o licitante terá o
prazo de 3 (três) dias úteis para postagem dos documentos solicitados, sendo o
prazo contato a partir da solicitação formal pela Pregoeira.

11.
11.1

12.

12.1

HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 03.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazôes 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.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante neste Edital.

12.2.

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
maniÍeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisâo(ões) pretende recorrêr e por quais motivos, em campo próprio do sistêma.

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

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condiçôes de admissibilidade do recurso.

12.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

12.4

12.5

12.6

í3. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

13.'1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso quê leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão

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

1 3.1 .2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularizaçâo Íiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1'da LC

no 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encenamento da etapa de lances.

'13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-
sÍmile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14. DA ADJUOTCAçÃO e oa HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adiudicado ao licitânte cuja proposta for

considerada vencedora

14.2. Apôs a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

í4.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitaçáo submêtido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicação e homologação.

DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA OO OBJETO
A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e

disponibilidade orçamentária do Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para

entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados â partir da autorização de
fornecimento emitida pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja
eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo

fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

Iegislação e neste edital.

15.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas

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

15.3. Os objetos com as respectivas quantidades entregues deverão estar devidamente
especificadas na nota fiscal.

't6.

16.1

í5.
't5.1.

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em ate o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos,
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), referênte a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

l2
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os créditos tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b"

e "c" do parágrafo único do artigo í í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes
instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lêi, a terceiros e

Certificado de Regularidade de SituaÇão junto ao FGTS;

16.2 Dotaçôesorçamentárias

DO REGISTRO DE PREçOS
Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do ob.ieto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02) pelo MunicÍpio e
pelos classificâdos do certame, ficando vedada à transÍerência ou cessáo da Ata de
Registro de Preços a terceiros.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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Dotaçóes
Exercici
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fontê
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da Íonte

2022 360 03.00 1 .o4. I 22.O070. 2006 0 3,3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 s20 04.001.06. 1 25.0080.2007 0 3.3.S0.30.00.00 Do Exercício
2022 750 05.001. 1 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2022 1650 06.002.1 2.361.0210.2015 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2022 1660 06.002. 12.361.0210.2015 103 3 3 90 30.00 00 Do Exercício
2022 1670 06.002.1 2.361.0210.2015 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1700 06.002. 1 2.361.0210.2015 143 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2030 06.003. 1 2. 361 .0250.20 17 102 3.3.90.30 00 00 Do Exercício
2022 2140 06.004. 1 2. 365.0260.2018 102 3,3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2250 06.004. 1 2.365.027 0.2019 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2260 06. 004. 1 2.36s.027 0.2019 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2270 06.004. 1 2.365.027 0.2019 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2550 07 .oo1 .27 .412.0300.2022 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2730 08. 001 . 1 0. 30í .0330.2024 0 3.3.90.30.00.00 Dô Exêrcício

2022 2740 08.001 . 1 0.301 .0330.2024 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 2750 08.001 . 1 0.30 1 .0330.2024 324 3.3.90.30 00 00 Do Exercicio
2022 3070 08.002. 1 0.30 1 .0350.2027 494 3.3.90.30 00 00 Do Exercício
2022 3220 08. 002. 1 0.304. 037 0.2029 494 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3225 08. 002. 1 0 304 037 0.2029 497 3.3.90.30 00 00 Do Exercício
2022 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3570 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3580 09.002.08.244.0400. 2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 3610 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2022 3611 09.002.08.244.0400.2033 751 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2022 3612 09.002.08.244.0400.2033 756 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2022 3613 09.002.08.244 0400.2033 764 3 3 90 30.00.00 Do Exercício
2022 JO t3 09. 002.08.244. 0400.2033 779 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3890 09.003.08.243 0430.2035 0 3 3.90 30.00.00 Do Exercício

17.
't7.1
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17.4

17.5

17.6.

17 .7.

17.2. Para a assinatura da Atâ de Registro dê Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresêntado sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimênto ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, íica íacultado o Município convocar os demâis licitantes na

ordem dê classificação-

17.3. A efetivação da contratação se caracterizaÍá pela emissão da nota de empenho

O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçôes da Ata de
Registro de Preços, não retirar a note de empenho no prazo estipulado ou não
reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no
mercado.
Os preços relacionados na Ata dê Rêgistro dê PÍêços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.

No caso de solicitação de revisão de preço por parte do beneficiário da ata, o mesmo
deverá demonstrar dê forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composição do novo preço. Na análise da solicitaçâo, dentre outros critérios, o
Município âdotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.
Sendo julgada procedente a revisáo, será mantido o mesmo percentual diferencial

entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realizaçáo deste
certame licitatório.

A dêliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento
enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.
DAVIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) mêsês, a

contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Municipio de Nova Santa Bárbara.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerêm fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançôes,
a critério da Administraçâo, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração do Município de Nova Santa Bárbara pelo
infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência;
lV - Multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas

14

17.8

18.
1 8.1
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hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas-
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a
Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou conlratar com a Administração Pública.

19.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de LicitaÇões, a contar da intimaÇão do ato.

19.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo

órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá

acarretar, isolada ou cumulativamenle, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fomecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo realizado
pela beneficiária da Ata, rêcolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitaçâo e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

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

contraditório e ampla defesa.

19.6. A aplicação das sançôes previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPçÂO
20.1. A Beneficiárias da ata devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de etica durante todo
o processo de licitação e de execução do objeto. Para os propósitos desta cláusula,
definem-se as seguintes práticas:

a) 'Prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação dê servidor público no
processo de licitação ou na execução da ata;

'Prática fraudulenta": a falsificaçáo ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução da ata;

l5
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"Prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgáo
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

DtsPosrçÕEs FrNArs

Este Município reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar
os documentos exigidos ou não atender as qualificaçôes do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.

A critério do Município de Nova Santa Bárbara, a presente licitação poderá ser
anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.

As instruções estabêlecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegaçóes de desconhecimento destas instruções, bem como dâs disposiçóes
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidâs para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de hãbilitação
e/ou propostas

d) "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo

licitatório ou afetar a execução da ata;

e) "Prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou

fazer declarações falsas aos rêpresêntantes do organismo financeiro multilateral, com
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista,

deste Edital; (ii) atos cujâ intenção seja impedir materialmente o exercício do direito
de o organismo financeiro multilatêral promovêr inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamênto, parciâl ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançâo sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarândo-a inelêgível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou

obstrutivas ao participar da licitação ou da execuçáo um contrato financiado pelo

organismo.

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótêse de a ata vir a ser
financiada, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamênto ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por

ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

21.2

21.3

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.sov.br
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21.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnfoÍmações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará a imêdiata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,

caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sançôes cabíveis;

2'1.5. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer Íase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;

21 .6. Os proponentes intimados para preslar quaisquer esclarecimentos adicionâis deverão
fazê-lo no ptazo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassificaçáo/inabilitação;

21.7 O desatendimento de exigências íormais não essenciais não importará no
afastamenlo do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e
a exala compreensão da sua proposta;

21.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da

ampliaçáo da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

21 .9 As decisões referentes a este processo licitatório podêrão 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;

2'1.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

21.11 Náo cabe à Bolsa de Licitaçôes e Leilóes do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigaçôes assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condiçôes de entrega dos bens ou da entrega dos produtos e quanto à
quitaçáo financeira da negociâção realizada;

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

21.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ths00
às 17 s00 horas, de segunda a seía-feira, exceto feriados, no endereço Rua
Walfredo Bittencourt de Mores, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

21.14. A documentaçáo apresentada para fins de habilitâção da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

t7
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21.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certamê na data marcada, a sessão será automaticâmente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anleriormente
estabelecidos, desde que nâo haja comunicação da Pregoeira em contrário.

21 .'17 . Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da

legislação perlinente.

Cla
tct

Elaine istina Lud osS
ra

Po ria n" 01212022
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Secretário Municipal de inistração

d"d,
to nt no Silvan

Secretário Munic I de Obras

Simoni a Braz de Lima
Secretária Municipal de ucaçáo, Esporte e Cultura
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2í.í6 O valor máximo estimado para êstê Pregão é de R$ 8,14.936,00 (oitocentos ê
quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais).

Nova Santa Bárbara, 0110612022.
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I de Saúde

Sylm m Valério
Secretária Municipal de Social, do Trabalho e Geração de Empregos
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PREGAO ELETRONICO N" 28/2022 - SRP

ANEXO Oí - TERMO DE REFERENCIA

í . OBJETO

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.'l -A pÍesente licitação destina-se ao registro de preços para eventual aquisição de
materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para supri as
necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as caractêrísticas descritas
neste Termo de Referência e demais anexos;

1.2 - Ém caso de divergência existente entre as especificaçôes dos itens que compõem o
objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as
últimas.

2. ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS/ PREÇO ESTIMADO:

Lote: 1- Lote001
Itêm Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1173 Abridor de latas e garrafas com
no minimo I cm, êm aço inox

18,00 UN 8,87 159,66

TOTAL 159,66
Lote: 2 - Lote 002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6656 Absorvente feminino médio com
abas em formato anatomico com
gel, alta absorvição . Pcte com 32
unid.

31,00 PCTE 14,29 442,99

TOTAL 442,99
Lote: 3-Lote003
Item Código

do
produto/
serv!ço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 532 Acendedor elétrico de uso manual
para fogão

UN 10,01 460,46

TOTAL 460,46
Lote: 4 - Lote 004

20
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 427 Água Sanitária 1 litro Composição
de hipoclorito de sódio, hidróxido
de sódio, cloreto de sódio e água-
Teor de cloro ativo: 2 á 2,5 o/o plp.
Embalagem c/ 1 litro.

4.595,00 UN 4,94 22.699,30

TOTAL 22.699,30
Lote: 5 - Lote 005
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 397 Álcool etílico - 70% com I litro 3.685,00 UN 8,81 32.464,85

TOTAL 32.464,85
Lote: 6 - Lote 006
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do p.oduto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4374 Álcool gel 70% higienizador, em
gel, neutro, composto de álcool
etílico 70%, indicado para ação
bactericida e antiséptico para
mãos. Embalagem de 5 litros

370,00 GL 46,O2 17.027,40

TOTAL 17.027,40

Lote:7-Lote007
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

9503 Alcool isopropilico / isopropanol
Para limpeza de placas
eletronicos e equipamentos.
Embalagem 1 litro.

15,00 UN 37,76 566,40

TOTAL 566,40
Lote: 8 - Lote 008
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máxlmo

Preço
máximo total

1
204 Amaciantê de roupas. Frasco com

2 litros.
482,00 UN r/,CV 3.658,38

21
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TOTAL 3.658,38
Lote: 9 - Lote 009
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço

Assadeira de alumínio n' 5.
Dimensões aproximadas: 45 x 30
x5cm

Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1277 19,00 UN 56,97 1.082,43

TOTAL 1.082,43
Lote: í0 - Lotê 010
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6670 Assadeira de alumínio retangular
n" 6 com laças dobráveis em
alumínio. Dimensôes
aproximadas: Comprimento. 50
cm; largura: 34 cm, Altura: 7 cm

18,00 UN 113,22 2.037,96

TOTAL 2 037,96
Lote: 11 - Lote 01 I
Itêm Código

do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Prêço
máximo total

1 1219 Assadeira refratária retangular de
vidro com tampa -mínimo 2,9
litros

14,00 UN 57,10 799,40

TOTAL 799,40

Lote: 12 - Lote 012
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/servigo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8726 Avental em tecido oxford, com
bolso e alças ajustáveis. Cor a
definir

64,00 UN 17,91 1.146,24

TOTAL 1.146,24
Lote: 13 - Lote 013
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do pÍoduto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

22
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1 562 Avental impermeável em napa de
alta resistência medindo no
mínimo 70cm de largura, 120cm
de altura

50,00 UN 22,41 1.120,50

TOTAL 'l .'120,50

Lote: 14 - Lote 0'14

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6175 Bacia grande, canelada. 80 Litros í 7,00 UN 46,13 784,21

TOTAL 784,21
Lote: 15 - Lote 0í 5
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8727 Bacia plástica canelada de 4 a 5
litros

UN 18,02 648,72

TOTAL 648,72
Lote: 16 - Lote 0í 6
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 5276 Bacia plástica resistente, minimo
14 litros

25,00 UN 24,44 611,00

TOTAL 6í 1,00

Lote: 17 - Lote 017
Item Código

do
produtol
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 468 Balde em plástico resistente.
Capacidade 15 litros com alça
metálica, bordas reforçadas.

100,00 UN 14,21 1.421,00

TOTAL 1 .421,00
Lote: 18 - Lote 0'18

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1141 Bandeja em aço inox, retangular
com alças tamanho minimo de 42
de comprimento por 28 de largura

UN 109,86 988,74

,)

lso,oo

|'*

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



NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

110 2

TOTAL 988,74
Lotê: 19 - Lotê 019

Item Código
do
produtol
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo total

1 6190 Banheira inÍantil para banho, em
plástico rígido capacidade mínima
de 20 litros, com saboneteira, cor
a escolher.

UN 28,28 1.696,80

TOTAL 1.696,80
Lote: 20 - Lote 020
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Ouantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9486 Bateria alcalina 3 volts 30,00 UN 4,65 139,50

TOTAL 139,50

Lote: 21 - Lote 021

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4377 Bateria alcalina 9 vots 30,00 UN í 8,97 569, 10

TOTAL 569,1 0

Lote: 22 - Lote 022
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 642 Bico de mamadeira Em silicone,
consistente, tamanho 2, formato
ortodôntico, o furo é localizado
atrás do bico.

65,00 UN 14,63 950,95

TOTAL 950,95
Lote: 23 - Lote 023
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

['*
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I 2r20 Bico de mamadeira Em silicone,
fase 3 (a partir de 6 meses de
idade), para usar em mamadeira
clássica. Com furo pequeno.
Dimensões aproximadas: 4cm x
4,8cm.

65,00 UN o,J l 41 0,1 5

TOTAL 410,15
Lole 24 - Lote O24

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 5791 Bloco de ficha de procedimento
sistema E-SUS 22x32 cm
Contendo 100 folhas. Com timbre
da Secretaria Municipal de Saúde

1s0,00 UN 15,95 2.392,50

TOTAL 2.392,50
Lote: 25 - Lote 025
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4428 Bloqueador solar FPS 50. Loção
Cremosa, não oleosa. Conteúdo
200 ml.

260,00 UN 61,20 1 5.912,00

TOTAL 15.912,00
Lote: 26 - Lote 026
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 581 Borracha anel de vedação para
panela de pressáo marcas
NIGRO e EIRILAR com
capacidade para 20 litros.

14,00 UN 55,43 776,O2

TOTAL 776.02
Lole'.27 - Lote 027
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 497 Borracha para panela de pressáo
com capacidade para 4,5 litros.

22,O0 UN 8,05 177.10

TOTAL 177,10
Lote: 28 - Lote 028
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 2875 Borracha para panela de pressão
com capacidade para 7 litros.

19,00 UN 9,25 175,75

TOTAL 175.75
Lote: 29 - Lote 029
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

I 7307 BOTA DE BORRACHA. Cor:
Prelo, com solado amarelo Cano
curto tipo impermeável, uso
profi ssional, confeccionada em
policloreto de vinila (PVC) injetado
em uma só peÇa, deve ser leve,
resistente e solado
antiderrapante. Cano: espessura
de 2,6 mm (mínima) cabedal,
estrias lateriais que facilitam o
calçar, contém polímero plástico
em PVC ê massa nitrílica. Solado:
ranhuras 9,7mm no salto,
contendo polímero plástico em
PVC, reforçado com massa
nitrílica. Area frontal do solado

laberto que proporcionaum

lescoamento perfeito de líquidos.
Inumeraçáo sendo: 3 - 36 e 6 - 37

73,00 PAR 54,76 3.997,48

TOTAL 3.997,48
Lote: 30 - Lote 030
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4378 Botina de segurança
confeccionada em couro vaqueta
lisa, elástico lateral, palmilha de
montagem em couro, solado
poliuretano bidensidade, com bico
de aço. Tamanho a definir

PAR 61,98 9 668,88

TOTAL 9.668,88
Lote: 31 - Lote 031

(rl
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

'1 5767 Caixa de isopor grande (de 70 a
'100 litros)

5,00 UN 152,O7 760,35

TOTAL 760,35
Lote: 32 - Lote 032
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6671 Caixa plástica vazada estilo
hortifruti de poliuretano de alta
densidade - entre 46 e 52 litros

38,00 UN 47,16 1.792,08

TOTAL 1.792,08
Lote: 33 - Lotê 033

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade unidedê Preço
máximo

Preço
máximo total

1 5453 Caixa térmica em polipropileno
com capacidade mínima de 24
litros na cor azul

UN 70,75 636,75

TOTAL 636,75
Lote: 34 - Lote 034
Item Código

do
produto/
sêrviço

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1179 Caneca alumínio n' 16 -
Capacidade de 3l a 3,51

UN 48,23 1.157 ,52

TOTAL 1.157 .52
Lote: 35 - Lote 035
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1180 Caneca em alumínio (lnox)
bordas arredondadas. Tipo
escolar Capacidade mínima de
220 ml

UN o 1) 1.459,20

TOTAL 1.459,20
Lote: 36 - Lote 036
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

PreÇo
máximo total

1 5756 Caneca em alumínio antiaderente
Capacidade de 2l a 2,51

19,00 UN 44,60 847,40

TOTAL 847.40
Lote: 37 - Lote 037
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9493 Cesto de lixo sem tampa 15 litros
em Polipropileno (PP).

í 5,00 UN 24,88 373,20

TOTAL 373.20
Lote: 38 - Lote 038
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviço Quantidade Unidade Preço
maxtmo

Prêço
máximo total

1 508 Cesto para lixo, em plástico
resistente com no mínimo 15
litros. Com pedal e tampa.

41,00 UN 40,83 1.674,03

TOTAL 1.674,O3

Lote: 39 - Lote 039
Itêm Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 5281 Chaleira em alumínio polido Com
alça em baquelite no mínimo 22
cm. Capâcidadê 5 litros

14,O0 UN 160,67 2.249,38

TOTAL 2.249,38
Lotê: 40 - Lote 040
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 426 77,O0 UN 12,31 947,87

TOTAL 947,87
Lotê: 41 - Lote 041
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Item Código
do
Prqduto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 518 Coador de papel n' í 03, grande,
pcte com 30 unid.

148,00 UN 6,98 1.033,04

TOTAL 1.033,04
Lote. 42 - Lote 042
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidede Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6952 COLETOR DE LIXO PARA
COLETA SELETIVA Conjunto
com 4 lixeiras com lampa
basculante 50 litros em
polipropileno para coleta seletiva.
Com indicação para coleta de
papel, metal, plástico ê vidro.
Acompanhado de suporte em aço
carbono com pintura
eletrostástica.

11,00 UN 825,95 9.085,45

TOTAL 9.085,45
Lote: 43 - Lote 043
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/seNiço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

I 220 Coletor em PVC para descarte
(lixo) de copos descartáveis de
água 180 ml

8,00 UN 35,í8 281,44

TOTAL 281,44
Lole: 44 - Lote 044
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1 I 1 Colher de pau em madeira com
cabo entre 30 e 40 cm

37,00 UN 7,50 277,50

TOTAL 277.50
Lote: 45 - Lote 045
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total
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1 1208 Colher de sopa, material: aço inox
dimensóes aproximadas: 19,0 x
4,3 x2,1 cm (C x L x A)

UN 4,17 854,85

TOTAL 854,85

Lote: 46 - Lote 046
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6182 Colher em material plástico de
poliestireno, cor transparente com
tamanho aproximadamente de 10
cm.. Embalagem com 50 unid

PCTE 4,91 540,10

TOTAL 540,10
Lote: 47 - Lote 047
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4379 Colher para arroz inox Corpo em
aço inox liso. Dimensôes
aproximadas (cm): 29 x 9 x 5
(comprimento x largura x altura).

UN 31,99 479,85

TOTAL 479,85
Lote: 48 - Lote 048
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1272 Concha em aço inox medindo de
40a50cm

UN 22,63 362,08

TOTAL 362,08
Lote: 49 - Lote 049
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6657 Condicionador com ceramidas
uso diário. Para todos os tipos de
cabelos Embalagem com no
mlnimo 325 ml

UN 12,05 361,50

TOTAL 361,50
Lote: 50 - Lote 050
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8733 Condicionador tradicionâl para
bê. Fórmula suave,

nriquecida com ativos derivados
a celulose. Dermatologicamente

estado. Livrê de parabenos ê
corantes. Conteúdo: 250m1

220,00 UN 19,80 4.356,00

TOTAL 4.356,00
Lote: 51 - Lote 051

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1224 Copo de vidro p/ água com no
mínimo '190 ml- Tipo americano

'1 19,00 UN 2,72 323,68

TOTAL 323,68
Lote: 52 - Lote 052
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1184 Copo de vidro p/ água no mínimo
300 ml

165,00 UN 6,30 1.039,50

TOTAL 1.039,50
Lote: 53 - Lote 053
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 549 Copo descartável 180 ml, Cx
2500 unid.

185,00 CX 1 18,86 21.989,10

TOTAL 2í.989,10
Lote: 54 - Lote 054
Item Código

do
prodúo/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo total

I 429 Copo descartável 50 ml, Cx 5000
unid.

34,00 120.52 4.097,68

TOTAL 4.097,68
Lote: 55 - Lote 055

Nova Santa Bárbara, Paraná - .E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eo
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Ouantidede Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4432 Corda de varal de polipropileno
no05 com 10 mts

54,00 UN 4,56 246,24

TOTAL 246,24
Lote: 56 - Lote 056
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4470 Creme dental com flúor e cáloio
Embalagem com 90 gr.

270,00 UN 4,27 1 .1 52,90

TOTAL 1 .1 52,90
Lote: 57 - Lote 057
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 5770 Cumbuca escolar com aprox. 350
ml (padrão escolar) Diâmetro: de
no mínimo 8 cm. Profundidade:
7,5 cm. Em polipropileno, motivos
infantis.

210,00 UN 6,94 1.457 ,40

TOTAL 1.457.40
Lote: 58 - Lote 058
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 411 Desengordurante para cozinha
Composição: Lauril peter sulfato
de sódio, coadjuvantes, água e
fragrância. Embalagem 500 ml.

2.050,00 UN 10,26 21.033,00

TOTAL 2'1.033,00
Lote: 59 - Lote 059
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8725 Desentupidor líquido de pias,
ralos e vasos sanitários composto
por hidróxido de sódio, cloreto de
sódio, nitrato de sódio, barrilha e
alumínio. Embalagem de 300 gr.

70,00 UN 17,60 1.232,00

'),
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TOTAL 1.232,00
Lotê: 60 - Lote 060

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4433 Desinfetante líquido 2 litros Para
uso em geral de lavanda c/ ação
germicida/bactericida. Comp. :

cloreto de alquil dimetil e didecil
benzil amônio, emulsificante,
coad.iuvantes, conservante,
peíume, corante e água.
ComposiÇão deverá estar na
embalagem

2 930,00 UN 13,63 39.935,90

TOTAL 39.935,90
Lote: 61 - Lote 061

Item Código
do
prodúo/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 405 Desodorizante - tipo pedÍa
sanitária Com gancho, em
diversas fragrâncias, com aprox
35 gramas cada.

303,00 UN 2,16 654,48

TOTAL 654,48
Lote: 62 - Lote 062
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 20ô Detergente líquido neutro
concentrado 500 ml Para lavagem
manual de louças em cozinhas,
registro Ministério da Saúde.
Composição: Alquil benzeno
sulfonado dê sódio linear, alquil
bezeno sulfonato de
trietanolamina, lauril éster sulfato
de sódio, sulfato de magnésio,
EDTA, corante, perfume e água,
Contém tensoativo biodegradável.
Frasco inquebrável/transparente,
bico dosador

5.023,00 UN 2,77

TOTAL '13.913,71

Lote: 63 - Lote 063
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Itêm Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9502 DISPENSER PARA PAPÉL
TOALHA ROúO DE 200mts. Na
cor branco com sistema de auto
corte do papel toalha em rolos.
Dispensador para papel em
bobinas com diâmetro de 200mm
(bobinas até 200mts).
Acionamento manual. puxa folhas
de no máximo 24 cm
comprimento. Fabricado em
material termoplástico. lnstalação
com parafusos e buchas inclusas
com Íechadura de sêgurança e
chave. Dimensões aproximadas
do produto: 35,0 cm (altura) x
33,0 cm (largura) x 20,0 cm
(profundidade).

í 7,00 UN 36,06 613,02

TOTAL 613,02
Lote: 64 - Lote 064
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4435 Dispensor de papel toalha
hospitalar, interfolhado 2 dobras,
de alta resistência. Medidas altura
com medidas aproximadas 32 cm
largura de 9 cm. Na cor gelo,
abertura com chave.

30,00 UN 35,26 1.057,80

TOTAL í.057,80
Lote: 65 - Lote 065
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4436 Dispensor para sabonete líquido
hospitalar, de alta resistência,
trava com chave, cor gelo.

30,00 UN 31,23 936,90

TOTAL 936,90
Lote: 66 - Lote 066
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total
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1 4039 Escada doméstica em alumínio
comb mínimo 5 degraus Dobrável,
com fita de segurança

11,00 UN 213,39 2.347,29

TOTAL 2.347.29
Lote: 67 - Lote 067
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1146 Escorredor de macanão
Material: Alumínio - medindo no
mínimo 30cm ou capacidade para
aproximadamente 5 litros

14,00 UN 64,59 904,26

TOTAL 904,26
Lote: 68 - Lote 068
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PÍeço
maxrmo

Preço
máximo total

1 Escova de limpeza para vaso
sanitário, cabo longo em plástico
com cerdas êm nylon

UN 7'13,90

TOTAL 713,90
Lote: 69 - Lôte 069

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 422 Escova de nylon de mão Corpo
de plástico com cerdas sintéticas
espessura mínima de 0,60 mm.

36,00 UN 15,47 556,92

TOTAL 556,92
Lote: 70 - Lote 070
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Prêço
máximo total

1 oo/ / Escova dental adulto, macia, no
mínimo de 20 cêrdas cores
variadas tipo comum, modelo
anatômico.

280,00 UN 7,77 2.175,60

TOTAL 2.175,60
Lote: 71 - Lote 071
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Item Nome do produto/sêrviÇo Quantidade Unídade Preço
máximo

PreÇo
máximo total

1 8728 Escova para lavar mamadeiras
em polipropileno e fios de nylon

10,00 UN 21,35 213,50

TOTAL 213,50
Lóte:72 - Lote 072

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

,1 5289 Escumadeira em aço inox.
Medindo no mínimo 30 cm

16,00 UN 13,15 210.40

TOTAL 210,40
Lote: 73 - Lote 073
Itêm Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6176 Espanador de pó, material pena
,com no mínimo 30 cm

13,00 UN 3í,60 410,80

TOTAL 410,80

Lote: 74 - Lote 074
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4437 Espátula de silicone Composiçáo
Poliamida. Composto de silicone.
Dimensôes/grande

17,00 UN 24.03 408,51

TOTAL 408,51

Lote: 75 - Lote 075
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máxímo total

1 5773 Espátula para pizza Em aço inox
com polipropileno. Dimensóes de
âproximadamente: Altura: 3,5 cm.
Largura: 26 cm. Comprimento: 6,5
cm

9,00 UN 32,22 289,98

TOTAL 289,98
Lote: 76 - Lote 076

Ê
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Itêm Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 406 Esponja de lá de aÇo para
limpeza Composição: aço
carbono. Embalagem: fardo com
14 embalagens com 60 gr.(8
unidades).

356,00 FD 19,37 6.895,72

TOTAL 6 895,72
Lole:77 - Lote 077
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 401 Esponja dupla-face para limpeza
Contendo em um dos lados lã de
aço. ComposiÇão: espuma de
poliuretano com agente
antibactérias e fibras sintétice
com ebrâsivô.

2.760,00 UN 1,32 3.643,20

TOTAL 3.643,20
Lote: 78 - Lote 078
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 504 Esponia para banho, macia,
durável, não machuca a pele
dermatologicamente testado,
Hipoalergênico, composiçáo
esponja de poliuretano, mêdindo
aproximadamente 1Scm altura x
í 2cm largura x 3,5 cm espessura,
embalado em embalagem plástica
individualmente, gravada na
embalagem a descriçáo do
produto.

285,00 UN 9,12 2.599,20

TOTAL 2.599,20
Lote: 79 - Lote 079
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade unidade Preço
máximo

PreÇo
máximo total

1 4438 Espremedor de alho em aço inox.
Dimensões aproximadas: Altura: 4
cm, Largura: 't 6cm

9,00 UN 18,44 í 65,96

NOVA SANTA BARBARA
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TOTAL í 65,96
Lote: 80 - Lote 080
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4439 Espremedor de batatas em aço
inox. Dimensóes aproximadas
(cm): 26 x 10 x 8 comprimento x
altura x largura

8,00 UN 41,69 333,52

TOTAL 333,52
Lote: 81 - Lote 081

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4440 Faca de mesa com serra, em aço
inox e cabo de plástico

214,00 UN )a) 624,88

TOTAL 624,88
Lote: 82 - Lote 082
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1186 Faca para carne. Lâmina em aço
no tamanho mínimo 6" com Íio
liso. Cabo de polipropileno
branco. Tamanho
aproximadamente 27 cm

25,00 UN 117,17 2.929,25

TOTAL 2.929.25
Lote: 83 - Lote 083
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4441 Faca para pão em aço inox cabo
de plástico 0,8 mm de espessura,
mínimo 19 cm de medida totel

'15,00 UN 20,10 301,50

TOTAL 301,50
Lote: 84 - Lote 084
Itêm Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total
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1 7308 Filtro Permanente para Café
fabricado em material tecnológico
Filtro Sintético de polipropileno
(TNT), totalmente atóxico

38,00 UN 4,80 182,40

TOTAL 182,40

Lote: 85 - Lote 085
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 469 Flanela - para limpeza. Medidas
aprox. 40 x 60 cm.

460,00 UN 8,01 3.684,60

TOTAL 3.684,60
Lote: 86 - Lote 086
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do pÍoduto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6193 Forma de pudim n' 30 de
alumínio polida

9,00 UN 53,87 484,83

TOTAL 484,83
Lote: 87 - Lote 087
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6187 Forminha de papel n' 4 lisa dentro
e fora. Cores variadas. Pcte c/
100 unidades

40,00 PCTE 2,65 106,00

TOTAL '106,00

Lote: 88 - Lote 088
Item Códígo

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade unidedê Preço
máximo

Preço
máximo total

1 568 Fósforo pacote c/ '10 caixas c/ 40
fósforos de segurança.

28,00 UN 4,53 126,84

TOTAL 126,84

Lote: 89 - Lote 089
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade unidede Preço
máximo

Preço
máximo total

1 í 315 Frãlda branca especial 70 x 70
dupla cx. c/ 5 unid

15,00 UN 35,22 528,30
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TOTAL s28,30
Lote: 90 - Lote 090
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1205 Fralda descartável tamanho EG.
Especificações técnicas: Polpa de
celulose, polímero
superabsorvente, fi lme de
polietileno, filme de polipropileno,
não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos, elásticos,
álcool estearílico. Embalagem
com no mínimo 22 unidades.

655,00 PCTE 30,22 19.794,1 0

TOTAL 19.754,10

Lote: 91 - Lote 09í
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
maxrmo

Preço
máximo total

I 1206 Fralda descartável tamanho G.
Especificações técnicas: Polpa de
celulose, polímero
superabsorvente, filmê de
polietileno, fi lme de polipropileno,
não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos, elásticos,
álcool estearílico. Embalagem
mínimo 24 unidades.

705,00 PCTE 24,14 17.018,70

TOTAL 17.018,70

Lote: 92 - Lote 092
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4246 Fralda descartável tamanho M.
Especificações técnicas: Polpa de
celulose, polímero
superabsorvente, filme de
polietileno, filme de polipropileno,
não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos, elásticos,
álcool estearílico. Embalagem
mínimo 26 unidades.

705,00 PCTE 23,99 16.912,95

TOTAL 16.912,95
Lote: 93 - Lote 093
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4247 Fralda descartável tamanho P
Especificações técnicas: Polpa de
celulose, polímero
superabsorvente, filme de
polietileno, filme de polipropileno,
não tecido de fibras de
polipropileno, adesivos, elásticos,
álcool estearílico. Embalagem
minimo 30 unidades.

255,00 PCTE 21,00 5.355,00

TOTAL 5.355,00
Lote: 94 - Lote 094
Item Código

do
prodúo/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8287 Fralda geriátrica com gel, aloe e
inibidor de odor. Pacote com 7
unidades-TamanhoGeXG

260,00 PCTE 24,58 6.390,80

TOTAL 6.390,80
Lote: 95 - Lote 095
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9487 Fralda geriátrica com gel, aloe
Pacote com 10 unidades -
Tamanho P.

50,00 PCTE 19,O7 953,50

TOTAL 9s3,50
Lote: 96 - Lote 096
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9489 Fralda geriátrica com gel, aloe
Pacote com I unidades -
Tamanho G.

50,00 PCTE 32,29 1.614,50

TOTAL 1.614,50
Lote: 97 - Lotê 097
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo total

4l
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1 9488 Fralda geriátrica com gel, aloe
Pacote com I unidadês -
Tamanho M.

s0,00 PCTE 21,06 1.053,00

TOTAL 1.053,00
Lote: 98 - Lote 098

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1 189 Garfo de mesa em aço inox.
Medidas aproximadas: 193 x 23 x
19 mm (C x L x A). Peso: 0,03 kg

292,O0 UN 3,29 960,68

TOTAL 960,68
Lote: 99 - Lote 099
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9494 Ganafa Plástica 300 ml. Pcte / 50
unidades. Cor: Translucido
, Material da garrafa: Polietileno,
plástico descartável. Livre de
BPA. Tampas com lacre

20,00 PCTE 39,50 790,00

TOTAL 790,00
Lote: 100 - Lote 1 00
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 arrafa Plástica 500 ml. Pcte/ 50 20,00 PCTE 0,50
unidades. Cor: Translucido,
capacidade: 300 ml Material da

arrafa: Polietileno, plástico
scartável Livre de BPA Tampas

om lacre

OTAL

1 .210,00

''t.2"t0,00

Lote: 101 - Lote 101

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1 136 Garrafa térmica 3 litros 12,O0 UN 44,85 538,20

TOTAL 538,20
Lote: 102 - Lotê 102

9495
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Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 bb/J Garrafa térmica de pressáo,
capacidade para I ,8/1 ,9 litros
medindo aproximadamente 136 X
140 X 338 mm, ampola de vidro,
corpo plástico,botão press, jato
direcionado e bico corta pingos..

20,00 UN 87,57 1.751 ,40

TOTAL 1.751,40
Lotê: í03 - Lote 103

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Ouantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 526 Garrafa térmica tipo botijão 5 litros '19,00 UN 90,35 1.716,65

TOTAL 1.716,65
Lote: í04 - Lote 104

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade PreÇo
máximo

Preço
máximo total

1 447 Guardanapo branco de papel22 x
22 cm a 24 x 24 cm, pacote c/ 50
unid.

615,00 UN 3,00 1.845,00

TOTAL í.845,00
Lote: í 05 - Lote 105

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 6382 lnseticida eficaz contra baratas,
formigas e aranhas. Spray 300 ml

315,00 UN 14,47 4.558,05

TOTAL 4.558,05
Lote: 106 - Lote 106

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1142 lnseticida. Embalagem com 30 ml
K-Othrine ou similar

40,00 UN 10,35

OTAL

4 554,00

4.554,00
Lote: 107 - Lote 107
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidadê Unidade Preço
máximo

Preço
áximo total

433 lsqueiro corpo revestido em
plástico, dimensôes 7,5 cm peso
aproximadamente de 10 gramas,
com acendedor, gás embutido.

45,00 UN 5,34 240,30

TOTAL 240,30

Lote: 108 - Lote 108

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8286 Jarra de vidro para água e suco
Capacidade mínima 2 litros

í 6,00 UN 66,71 1.067,36

TOTAL 1.067,36

Lote: 109 - Lote 109

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/seÍviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 520 Jarra graduada com tampa 3 litros
Possui uma régua com medidas
embutido no corpo do produto de
0 à 3 litros, com indicaçôes a
cada 500ml.Capacidade: 3 litros.
Material: plástico polipropileno.

21,00 UN 66,14 1.388,94

TOTAL 1.388,94

Lote: 110 - Lote 110

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 603 Jarrâ graduada em polipropileno
transparente capacidade 5 litros

UN 63,81 1.276,20

TOTAL 1.276,20

Lote: 111 - Lote í11
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

5776 Leiteira em alumínio. Capacidade
de 'l litro

7,00 UN 53,31 373,17

TOTAL 373.17

l*iri NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA N/UNICIPAL
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Lote: 'l 12 - Lote I í 2
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 9490 Lenço de papel descarlável folha
dupla, embalagem com 50 folhas

15,00 EMB 4.82 72,30

TOTAL 72,30
Lote: 1"13 - Lote 113

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do prodúo/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 8293 Lenço umedecido neutro. Pcte
com no mínimo 96 unidades

350,00 PCTE 4.914,OO

TOTAL 4.914,00
Lote: 1 14 - Lote 114

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4471 Limpa vidros Composição:
Solução aquosa de polimero
acrílico, solvente, álcool laurílico
etoxilado, corante, preservante,
fragrância e água. 500 ml.

245,OO UN 8,96 2.195,20

TOTAL 2.195,20
Lote: 115 - Lote 115

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 463 Limpador amoniacal concentrado
Embalagem com 5 litros. (uso
hospitalar)

100,00 UN 42,83 4.283,00

TOTAL 4.283,00
Lote: í16-Lote 116

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidadê Preço
máximo

Preço
máximo total
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1 514 Limpador inslantâneo multi uso
500 ml Linear alquil benzeno
sulfonato de sódio, tensoativo não
iônico, alcalinizante, sequestrante,
solubilizante, éter glicólico, álcool,
perfume e água, composição
descrita na embalagem. C/ 500 ml

2.785,OO UN 5,88 16.375,80

TOTAL 16.375,80
Lote: 'l 17 - Lote 1 17

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 4472 Limpador limpeza pesada para
uso geral, contendo 500 ml

2.293,00 UN 7,75 17.770,75

17.770,75
Lote: 118 - Lote í í8
Item Código Quantidade Unidade o Preço

áximo total
d

ryt

1 424 Lixeira c/ pedal para tampa e
balde retirável na cor branca com
capacidade de aprox. 13 litÍos.
Material PP.

30,00 UN 27,30 819,00

TOTAL 819,00
Lote: 119 - Lote í 19

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

I 4467 Lixeira com pedal 30 litros. Em
polipropileno. Na cor branca

31,00 UN 57,70 1.788,70

TOTAL 1.788,70
Lote: 120 - Lote '120

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo total

1 1120 Lixeira com tampa basculante de
plástico 10 litros Possui tampa
bãsculanle para facilitar a entrada
do lixo./Recipiente atóxico.
Medidas aproximadas: 23,5
cm(diâmetro) x 30 cm - Cor: Azul.

28,00 UN 38,27 1.071,56
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