
PREFEITURA MUNICIPAL

*

D8t;

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais de expediente, materiais esportivos, materiais
para artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama,
mesa, banho e outros, pra suprir as necessidades das
Secretarias Municipais.

VOLUME IV

D I

DotaÇóes

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte

recu rso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2022 140 02.00 1 .04. 1 22.O030. 2002 0 3.3.90.30.00.00 Do Éxercício

2022 360 03.00 I .04. I 22.0070. 2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 750 05.001 . í 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 1650 06.002. í 2.361.0210.201 5 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1660 06.002. 1 2.361.0210.2015 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1670 06.002.12.361.0210.2015 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.í 2.361.0250.2017 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2140 06. 004. 1 2. 365. 0260.201 I 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2250 06.004. 1 2. 365.027 0.201 I 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2022 2260 06.004. 1 2. 365.027 0.20 1 I 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2022 2270 06.004. 1 2.365.027 0.2019 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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NOVA SANTA BARBARA

ms
Processo Administrativo n.o 4912022

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2010512022 às 08h29min do dia 0610612022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min
do dia 0610612022.

tNícto DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às
09h00min. do dia 0610612022.

LOCAL: www.bllcompras.com

DOTAçÃO

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes,222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.56'l.080/0001-60
E-mail: licíacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

VALOR ttrtÁXttutO: R$ 857.238,30 (oitocentos e cinquenta e
sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60
E-mail: ticiracaotdnsb.or.qov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

2022 2550 07.oo1.27.B12.oeoo.zozz lo 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2022 2750 oe.ooí. 1o.3o1 olzo.zoz+ lzz+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3070 oe.oo2.í o.3ol olso.zozt pst 3.3.90.30 00 00 Do Exercício
2022 3150 08.oo2.1o.301.osoo.zoze lnsl 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3220 08.002.1 o.3o4.otto.zozs let 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3300 09.ooí.08.244 0380.2030 Io 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2022 3445 09.002.08.244.0 400.2$2 1772 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3570 09 002 08.244.0400.2033 lo 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3580 09 oo2 08 244.o+oo.zoss lzos 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3610 o9.oo2 08 244 o400zú3 1741 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3611 09.oo2.o8.244.0400.20$ l7s1 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3612 09.oo2.o8.2M.O4OO.2O$ 1756
2022 3613 09 oo2 08 244.oaoo.zoss lzo+ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 09.oo3.oB.243 oaao.zoss lo 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

ls.s.go.so.oo.oo lDo Exercício

lseso
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESpoNDÊucn trutenruA N' o9o/2022

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, materiais esportivos, materiais para aÉesanato, brinquedos,
enfeites natalinos, cama, mesa, banho e outros.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preçr>s para eventual aquisição de materiais de
expediente, materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, enfeites
natalinos, cama, mesa, banho e outros, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, por um perío<lo de 12 (doze) meses, num valor máximo
previsto de R$ 857.238,30 (oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e
oito reais e trinta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atênciosamente,

Elaine C dos Santos
Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes n'2211, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1610512022.
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1978NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 17 de maio de 2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 090/2022, que

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

materiais de expediente, materiais espoÍivos, materiais para artesanâto, brinquedos,

enfeites natalinos, cama, mesa, banho e outros, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de pos Almeida
Contadora

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.32ôô.8100 C.N.P.J. N.o 95.56'1.080/000160
E-mail: ponsb@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

1l nsrt"tl
'-d-"t"-No

Recebido por:
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Calculado em : í7105/2022&Ei,
Ôígâô/ Uridsdê / PÍcido oJ Ali\idd€ / Cantãdê d6Fsâ / F§lb ê rdrso { F P^DRÀq OR|CJ APL./ OES/ oÉÍ } Vdr art izdo Vdorâtializâó Uqujô6r'pê.hdo

@140

@140

E @@ @/OlO7/@r@ Reu.o. OrdrÉi.6 (tMfÊ)

EÂ m miomT/@/m RÉú3o. oÍdÍüi.. (Uú6)
35@O.m

q@

35 @0.m

15 @0.@

34 S6.@

0,@

5,@

15@,@

coNsrrMo

GO E üD0 0@Ol/07/@r@ REúso6 Ordnâic (U'ra) 55@.@ 55@m 17.762,14 3T 237,6

35 0@.@ 35@.@ 10717,97

E
@tfi E @ @Ol/O7lOO Rerrlo. oíóíÉi6 tlrvÉ)

E
o@0@ o@0,@ z',lBT4Z83 41.§,17

01@

01@

01670

017@

(re
@1G

@104

or43

@ol/úZqrc Rc'rlc Oídíúi6 ( Lir-)
orGor/(,r/eo 5!6.6tÍ.Tr'lb.&rr. Cddit iúrtrFiJND€8

Olo«)lolmo DãÍrit hp6b3 VÍElú a EóE çãoB&lc.
!04{Do01/G/O OlÍ; TrIllÍàf,r- ó Rortô ô FNOE - SaJlo Ed.E.çIo

rtm@
50.@@

61.25X75

70.450,@

t5@.(I)

50m.@

9.b3.75

m450.@

10.q)

!?es.g
fl.q8,12

0.@

t/taD.q)

1t371,6

58215.6]

70.21ÍL(I)

@30 E @1@ 01@,@Or@/@ FodebleÁ 5.050 0.@

3.39.30.@.@ MAÍER|ALOECONST MO

021,0 E @10? 0102ll]201/mm Fúéb{O'Á 5.@5@

E Grupo dâ fcÍie do oBciciô / EÂ - Grlpo da íorls ds €jcrcioG ãÍênor€s

120.@,O

c.o

12o.oo,.@ a.lÉà 9405ÂOl

Eútôpoí La-Íilà de So.?Ê CãÍrpc Am€i&. m ssáo 5629 q

^I 
17l62c4211 828

35000.@

35.0@,m

50,000,00

50.0@,m

3t,995,00

34 S5,m

l5OqO
la0o5,o

50.0o0,m g.s5,m 15mím

Secí€Iã ia Mmicipal ê AúrinislÍaçáo 65.@,@

55.0@,@

350@,@

5§.@,@

55.0@,@

55 0ü,@

't7.7!2,14

17.7É2,14

17_762,14

3Z23Z4

3247.86

7.?37,6

3t@,@

J5,0@,@

350@.@

§-@.@

§.0@,q)

35 00,@

10.717§7

10.717,97

10.717,97

21âZG}

24?aZ@

242@,8

ssêia ia Moicipêl @ C\b(as

0or s€..srã€ Múrlcipâr ê oaíês

ro.0@,o

$o.Ím,6
f,& 0ü,6
3d).0@.6

218.?42,83

210.712,83

41,b7,17

41.257,11

300.000,@ !ô_o@.@ 2r&742t§ a\67,17

íq71q7!
199 703,75

199.703,75

31grt3,75

199 703,75

199.703,75

6&Ít,t 3

43.767,04

25noa?
155936,71

155935,71

t-
5,00

5,00

5,00

5,m

004 CÀ4ElN@ma ,20.@5.@ 120.005,(D a.!,43.to

e,@

9A6l,Ot

5,@
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Saldo das contas de dêspêsa
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Municipio de Nova Santa Bârbara - 2Oz2

Saldo das contas de dêspesâ
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De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1710512022.

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o regisko de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, enfeites
natalinos, cama, mesa, banho e outros, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$
857.238,30 (oitocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta
Õêhtãúos); sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
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

Elaine ristina Ludi d s Santos
tor çõe

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: Iicitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

:

:

.

a

CORRESPONDÊUCN IUTERUA

Atenciosamente,
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NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURIDICO

Assunto: Registro de Preço para aquisição de material de expediente,

materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, enfeites

natalinos, cama, mesa, banho e outros.

Solicitante: Setor de Licitação.

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatória

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição material de expediente,

materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, enfeites

natalinos, cama, mesa, banho e outros.

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

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

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

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

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

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.

O Registro de Preços está previsto na Lei 8.666/93, art. 15, ll:
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NOVA SANTA BARBARA

Art. 15. Ás compros, sempre que possível, deverão:

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

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

preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo

menor preço, nos termos da Lei nq 8.666, de 1993, ou na modalidade de

pregão, nos termos da Lei ne 10.520, de2002, e será precedida de ampla

pesquisa de mercado.

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e Contratos

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

Registro de Preços e a modalidade Pregão:

O pregão é uma modolídade de licitaçõo, enquonto o registro de preços é

um sistema de controtações. /sso significa que o pregõo resulto num único

controto (aindo que possa ter o execução continuoda), enquonto o registro

de preços propicio uma série de controtações, respeitodos os quontitotivos

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

pregõo se exoure com umo único controtaçõo, enquonto o registro de

preços dá oportunidode o tantas controtoções quantos forem possíveis (em

foce dos quantitativos máximos licitodos e do prazo de validode).

Já a Lei 10.520102, que instituiu o pregão como modalidade de licitação

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

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

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

,-.

1984
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Art. 17. As compros e controtoções de bens e serviços comuns, no ômbito

do Uniõo, dos Estados, do Distrito Federol e dos Municípios, quondo

efetuodos pelo sistemo de registro de preços previsto no ort. 75 do Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderõo adotar o modolidade de pregõo,

co nforme reg u lome nto e s pecífico.

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.931/01 sofreu alteração em

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

Art. 3e A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preÇo, nos termos das Leís nos

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

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

4.342, de23.8.2002l.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

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

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

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

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

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de uma aquisição

considerada comum, de produtos cuja escolha pode ser feita tão somente

com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não

necessitarem de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no

mercado.

19 85
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O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 18 de maio de2022.

en Cortez Wilcken

Procuradora J u ríd ica
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, âs informações, bem como,
considerando o Parecer Juridico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a moda.lidade de PREGÃO ELETRÔNICO t" 2512022, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, materiais esportivos, materiais para artesânato, brinquedos,:
enfeites natalinos, camâ, mesa, banho e outros, pra suprir as necessidades:
das Secretarias Municipais, normatizaçáo de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade.,
com a Lei Federal n" 10.520, de 17 IO7/2OO2, Irei Federal n" 8.666, de.
2110611993, Republicada em 06107 11994, Decreto Fedêral n' 3.555 de.
08/08/2000, Decréto Federal n" 3.697, de 21 l12l2000 e demais legislações
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria f Ol2l2O22, nomeando a
Pregoeira e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Editâl de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
parâ que seja data a deúda publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 1 osl2022

c
ipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL



SÚuUta: Nomeia Equipe de Apoio, para julgamento de processo

licitatório na modalidade de pregão para o exercício de 2022.

O PREFEITO MLTNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, resolve,

no uso de suas atribuições legais:

PREGOEIRA

EQUPE DE APOIO

I_LUIZ FLAVIO DOS SANTOS
II - PATRiCIA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

! SUPLENTE

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA

NOVA SANTA BARBARA

. fut. 2o - Esta poÍaria entra em vigor nesta data, revogadas as

olsposlÇoes em conlrafl o.

il
Nova Santa Bárbara, 23 de fevereiro de 2.022.

€l'Eio

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

PREFEITURA IVIUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

PORTARIA N" 012 de 23 de fevereiro de 2022

NOMEAR

I - ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

Art.l" - Para o exercicio de 2022, para as atribuições de Pregoeiro

Municipai e membroS da Equipe de Apoio, para conduzir e julgar os pÍocessos licitatórios na

modalidade Pregão (eletrônico ou presencial). os seguintes servidores:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43- 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - 5l - E-mail - Iic itacao@nsb.pr. sov.br - Site - rvrvrv.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL q

:'.

',
CORRESPONDÊHCIA IruTERUA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Prezada Senhora,

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris a Ludi Sa
P tra

Portaria n" 01212022

Rua Walftedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100 I - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licilacao@nsb.pr.qoy.br - www.nsb.pr.qov.br

NOVA SANTA BARBARA 19

Solicito análise juridica do edital e minuta da ata de registro
de preços do Pregão Eletrônico n" 2512022, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para
artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama, mesa, banho e outros, pra suprir

. as necessidades das Secretarias Municipais, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n' 8.666/93.

Nova Santa Bárbara, 1810512022.
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Processo Administrativo ns 49 12022

Pregão Eletrônico ns 25/2022

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de

expediente, materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos,

enfeites natalinos, cama, mesa, banho e outros para suprir necessidades

das Secretarias Municipais.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

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

licitatório Pregão Eletrônico np 25/2022, o qual tem por objeto registro de

preços para eventual aquisição de materiais de expediente, materiais

esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, enfeites natalinos,

cama, mesa, banho e outros para suprir necessidades das Secretarias

Municipais.

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

Decreto ne t0.024/2019 [para pregão no formato eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

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

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de
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aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento

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

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

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

quatro volumes, contendo a solicitação das Secretarias Municipais com as

especificações que entenderam necessárias, 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
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dos itens 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 em sua forma eletrônica e 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 ne tO.52Ol2OO2, do

Decreto ns 70.024120t9 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 do art.38 da Lei ns 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 Santa ara, 19 de maio de 2022.

\r)
n CorteCa rme z Wilcken

Procuradoria J u rÍd ica
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Elaine Gri n
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It*lt
AVISO DE LIC|TAçAO

pnecÃo elernôHrco n.o 2st2oz2
Processo Administrativo n." 4912022

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para
artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama, mesa, banho
e outros, pra suprir as necessidades das Secretarias
Municipais.

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2010512022 às 08h29min do dia 0610612022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia 0610612022.

rNícro DA sEssÃo DE DtspurA DE pREços: às 09h00min.
do dia 0610612022.
LOGAL: www.bllcompras.com

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

Nova Santa Bárbara, 1910512022. a rA

ertÚ99

t

-Z-2L

itk dos Santos
Pregoeira

Portaria n" 01212022

nattl Íd

Preço Máximo: R$ 857.238,30 (oitocentos e cinquenta e sete
mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 2512022. SRP
Processo Administrativo n.' 4912022

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre o Municipio 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 mêio do e-mail licitacao@nsb.or.oov.br.

A falta de remêssâ do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retiÍicaçôes ocorridas no instrumênto convocatório ou outras
inÍormações adicionais pertinentes ao certame li o.

Elaine ristina L ntos
ta

Portaria n' 01212022

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 32ó6.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - trl - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - uurx.nsb.pr-gov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 25/2022. SRP
Processo Administrativo n." 4912022

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente,
materiais esportivos, materiais para artesanato, brinquedos, enÍeites natâlinos, cama,
mesa, banho e outros, pra suprir as necessidedês das Secretarias Municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

ou pelo tel/ fax:

aos I 12022.

Carimbo Padronizado da Empresa

II1

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 227, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO NO 2512022. SRP
Processo Administrativo n.' 4912022

O MUNICIPIO DE NovA SlNrn eÁneaRA, Estado do Paraná, através da Pregoeira,
designada pêla Portaria no 01212022, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÀO elefRÔrutco, do tipo MENOR
PREÇO, POR LOTE (item), destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREçOS dos itens relacionados no ANEXO 0í do edital para eventual
aquisição de materiais de expediente, matêriais esportivos, materiais para artesanato,
brinquedos, enfeites natalinos, cama, mesat banho e outros, pra suprir as
necessidades das Secretarias Municipais.

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

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

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

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 20/0512022 às 08h29min do
did0610612022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia 06/06/2022.
tNicto DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min. do dia 06/06/2022.
LOCAL: www.bllcompras.com

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

Compóem este Edital os seguintes anexos

ANEXO Oí

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04

ANEXO 05
ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Registro de Preços;
Exigências para Habilitaçáo;
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 de declaração de enquadramento em regime de tributaçáo de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte;

J

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail- licitacao@nsb.pr.eov.br - wrvw.ns I T

LICITACÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EIIIPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEII (LC í4712014).

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

eventual aquisição de materiais de expediente, materiais esportivos, materiais para
artesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama, mesa, banho e outros, pra suprir as
necessidades das Secretarias Municipais, conforme dêscrito no Anexo 01 do edital.
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ANEXO 09 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;

DISPOSIçÕES PRELIMINARES
O Pregáo Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNEÍ,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema dê Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilôês do Brasil.

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Município de Nova Santa BárbaÍa,
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, 44,45 ê 46 da Lei Complementar í23106, será adotado
apenas o critério de menor preço.

2, RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÂO

2.1 O fornecedor deverá obsêrvar 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.

3. COND|ÇOES PARA PARTTCTPAÇÃO

3.í. Esta licitacão é exclusiva para participâcão de Microempresas (ME), Empresas
de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor lndividual (MEl). oualificadas
como tais nos termos do aÉiqo 30 da Lei Complementar n.o 123120O6, cor!:! as
alteracões da Lei Complementar n.o 147120'14.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a

documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilôes do Brasil - BLL'

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

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

A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e inserção no sistêma

4

199?

1.

1.1

3.6

PREFEITURA IúUNICIPAL

3.5 Para participaçáo na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma correlora de mercadorias associâda à Bolsa de Licitações e Leilóes
do Brasil, telefonê: (41) 3097-4600 - até horário fixado neste edital para
apresentaçáo da proposta e início do pregâo.

Rua Walfíedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Novâ Sânta Bárbara, Paraná - trl - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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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 Leilôes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
aos cuslos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida 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 questôes formuladas pelos Íornecedores, 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) verificar 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 apura@o de irregularidades visando a

aplicaçáo de penalidades previstas na legislaçáo.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇOES E
LEILÕES 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 Licitaçôes e Leilões do Brasil, ou pela própria

Bolsa de Licitações e Leilõês do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preços ê praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:
www,bllcompras.com

5.2 A participação 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.

Poderão participar da presente Licitâção pessoas que atuem no ramo pertinente
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na
Lei n" í0.520/02, na Lei n' 8.666/93, Lei Complementar n' í2312006 e Lei
Complementar n" 14712014 - Exclusivo ME/EPP.
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5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de propostâ de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará
mediante prévia definiçâo de senha privativa.

ÃÃ

5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a

Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunçáo de
capacidade técnica para realização das transações inerêntes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAçÂO
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.

6.2 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 desconêxão do seu representante;

6.3 Qualquer dúvida em relaçáo ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelos números (41) 3097-4600, e-mail: contato(Abll.oro.br, ou através de
uma corretora de mercadorias associada.

7. ABERTURADAS PROPOSTAS E FORÍUIULAçÃO DOS LANCES

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

7.2. A Pregoeira veriÍicará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste

' Edital, contenham vÍcios insanáveis ou não apresentem as especificaçõês técnicas
exigidas no Termo de Referência.

7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificaçáo será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5. A náo desclassificâção da proposta náo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeilo na fase de aceitação.

6
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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 Leilóes do Brasil;

6.

6.í.
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O sistema ordenará automalicamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre 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 total/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 pregáo eletrônico o modo de disputa
"abêrto', em que os licitantes apresentaráo lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

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

A prorrogaçáo automáticâ da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e oconerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de pronogação, inclusive no caso de lancês intermediários.

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

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício dâ sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

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

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

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por têmpo
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 divulgaçáo.

O critério de julgamento adotado será o menor prêço, por itêm, conforme deÍinido
neste Edital e seus anexos.

Caso o licitante náo apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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7.22. 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 dêmais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto no 8.538, de 2015.

7.23. Nessas condiçôes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta

ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.24, 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 privo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistêma, contados após a
comunicação automática para tanto.

7.25. 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.

7.26. 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.

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

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 30, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.28.1 . No pais;

7.28.2. PoÍ empresas brasileiras;

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

7.28.4. Pot empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Prêvidência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislaçáo.

7.29. Persistindo o êmpate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dêntre as propostas êmpatadas.

7.30. Encerrada a êtapa de envio de lances da sessáo pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pêlo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a

8
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negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

demais licitantes.

7.30.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmaçáo daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

S. DAACEITABILIDADEDAPROPOSTAVENCEDORA.

8.1. 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 § 90 do art. 26 do Decreto n.o

10.o24t2019.

,'

8.2.

8.2.1

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.6.1

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nc 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequÍvel.

Considera-se inexêquível a proposta que apresentê preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os prêços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitaçáo 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 remuneraçáo.

Qualquer intêressado 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 sessáo pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 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.

Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informeções pertinêntes, 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
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envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 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, informando no "cha( 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 condições 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 que seja obtido preço melhor.

A negociaçáo será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

Encerrada a análise quanto à aceitaçáo da proposta, a pregoeira verificará a

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

DO ENCAiIINHATTIENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
03 (três) horas, a contar da solicitaçâo da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasurâs, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

fins de pagamento.

A proposta final deveÍá ser documentada nos autos e será levada em consideraçáo
no deconer da execuçáo da Ata de Registro de Preços e aplicaçáo de eventual
sançáo à Beneficiáriâ da Ata, se for o caso.

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

Os preços deverão 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 e o preço global, prevaleceráo os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.

A oferta deverá ser Íirme e precisa, limitada, rigorosamênte, 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.

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.
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DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

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

10.2. Para os casos em que haja 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 solicitaçâo formal pela Pregoeira.

HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 03.

í2. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante, será concedido o prazo de 30 (tÍinta) minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de reconer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, cabeá a Pregoeira veriÍicar 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 condiçóes 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. 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, Íicando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contraÍrazões também pelo

sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do
prazo do reconente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

í 2.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetlveis de
aproveitamento.

12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

't3.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
rcalizaçáo da sessão pública precedente ou em que seja anulada â própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os quê dele dependam.

13. 1 .2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classiÍicado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC
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14. DA ADJUDICAçÃO E DA HOMOLOGAçÃO
14.1. O obieto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for

considerada vencedora.

'í4.2. Após a declaração dos classiÍicados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado ê
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

14.3. No caso de interposiçâo 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.

DOS PRAZOS, LOCAL E COND|ÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária do Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para
êntrêga dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autorizaçáo de
Íornecimento emitido pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja
efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo
fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previstas na
legislação e neste edital.

í5.
15.1

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

í6. PAGAMENTO
16.'l O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante

apresentação da nota Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), rêfêrente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "c" do parágrafo único do artigo
11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição,
e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situaçáo junto ao FGTS;
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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 convocaçáo se dará por meio do sistema eletrônico ('chat"), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

't5.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas
solicitações de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando o Município
de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.
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16.2 Dotaçõesorçamentárias

Dotaçóes
Exercíci
oda
despes
a

Funcional programática

2022 140 02.oo 1 .o4. 1 22.0030. 2002 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 360 03.o0 1 .o4. 1 22.0070. 2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 750 05.00 1. 1 5.452.0090.2008 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2022 í 650 06.002. 1 2.361.0210.2015 0 3.3.90 30.00.00 Do Exercício

2022 1660 06.002. 1 2.361.0210.2015 103 3.3 90.30.00.00 Do Exercício
2022 1670 06.002. í 2.361 .0210.2015 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 1700 06.002. 1 2.36'1.0210.2015 143 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2030 06.003. 1 2.361.0250.2017 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. 365. 027 0.2019 103 3.3.90.30.00,00 Do Exercício
2022 2270 06.004. 1 2. 365.027 0.2019 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2550 07 .oo 1 .27 .81 2.0300.2022 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 2750 08.00í. 1 0.301.0330.2024 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3070 08.002. í 0.30 1 .0350.2027 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3150 08.002. 1 0.301.0360.2028 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 3300 09.001.08.244.0380.2030 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3445 09.002. 08. 244. 0 400.2032 772 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 Exercício
2022 JOtt 09.002.08.244.0400.2033 751 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2022 3612 09.002.08.244.0400.2033 /5b 3.3 90.30.00.00 Do Exercício
2022 3613 09.002.08.244.0400.2033 764 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício
2022 3890 09.003.08.243.0430 2035 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

17. DO REGTSTRO DE PREçOS
17.1. Após a homologaçáo do resultado da licitaçáo e adjudicação do objeto pela âutoridade

competente, será efetuado o registro dos preços e dos fomecedores conespondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02) pêlo Município e
pelos classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de
Registro de Preços a terceiros.

17.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentâdo sua
proposta final, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado ao Município convocar os demais licitântes na
ordem de classificação.

'.:1

13

20 06

Conta
da
despes
a

Fonte
de
recurso

Natureza da despesa lcrupo da

[""
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'17.3. A efetivação da contratação se caracterizará pela emissão da nota de empenho

17.4 O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçôes da Ata dê
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou náo
reduzir o preço registrado quando esse se tomar superior aqueles praticados no
mercado.

17.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no ArP 65 da Lei 8.666/93, em decoÍrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos
bens registrados.

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

composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o

Município adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porle mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

17 .7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo pêrcentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realizaçáo deste
certame licitatório.

17.8. A deliberaçáo de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fomecedor interromper o fornecimento
enquanto aguarda o trâmitê do processo de revisão de preços.

DA VIGÊNC|A
O prazo de vigência da Ata de Registro dê Preços será de í2 (doze) mêses, a

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

í9.
19.1 .

NOVA SANTA BARBARA

í8.
18.í.

DAS SANÇÕES ADiIINISTRATIVAS
Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execuçáo do certame, náo
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, Íizerem declaraçâo falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração do Município de Nova Santa Bárbara pelo
infrator:
I- 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
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas.
V - Suspênsão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administraçáo
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

14
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determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitaçâo perante a

Autoridade que aplicou a penalidade.

.Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 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.

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

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

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

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

acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sançôes:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cenlo) 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 fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da '

contralação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos; uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo dê 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 aplicaçáo
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
2O.1. A Beneficiárias da ata devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontrâtação, o mais alto padráo de ética 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 de servidor público no
processo de licitaçâo ou na execução da ata;

b)

c)

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

"prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de rêpresentantes ou prepostos do órgão

15
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licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

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 inspeçôes ou

fazer declaraçóes falsas aos represêntantês do organismo flnanceiro multilateral, com
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista,

deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito
de o organismo financeiro multilateral promover inspêção.

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de â ata vir a ser
financiada, em parte ou integralmentê, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento 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 exêcuçáo da ata.

21.3

DrsPosrçÕEs FlNArs

Este Município reserva-se no direito de optar pela adjudicaçáo à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada náo apresentar
os documentos exigidos ou náo 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
indenizâção.

As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que oriéntarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegações de desconhecimento destas instruções, bem como das disposições
legais acima especificadas, náo serão aceitas como razóes válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas

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
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20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 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 execução um contrato financiado pelo

organismo.

21.2.
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21 .6. Os proponêntes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no pÍazo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassifi cação/inabilitação;

21 .7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificaçáo e
a exata compreensáo da sua proposta;

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

ampliaçáo da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o

interesse da Administraçáo, a finalidade e a segurança da contratação;

21.10. A participaçáo do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

21.12 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,

21.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço Rua
Walfredo Bittencourt de Mores, 222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

2010

implicará a imediata desclassificaçáo do proponente que o tivêr apresentado, ou,

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

21 .5. É. facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitaçáo,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instruçáo do
processo,

21.9 As decisões 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;

21.11 Não cabe à Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à

forma e às condições de entrega dos bens ou da entrega dos produtos e quanto à
quitaçáo financeira da negociação realizada;

21.14. A documentação apresentada para fins de habilitaçáo da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao pÍoponente;

21.15 Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do cêrtame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
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21.16 O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 857.238,30 (oitocentos e

cinquenta ê sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos).

21.17 . Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da

legislaçáo pertinente

Nov anta BárbaÍa, 19t0512022
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PREGÃO ELETRÔNrcO NO 25/2022 - SRP

2. ESPECIFICAÇOES DO§PRODUTOS/ PREÇO ESTIMADq

Lote: 1- Lote 001

Itêm Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidâdê Preço
maxrmo

Preço
máximo
total

1 7065 Adaptador Pino Triplo Benjamin Sem
Casulo - Padrão Antigo e Novo
Entrada Universal 10a e 20a r UN 8,78 719,96

TOTAL 719,96
Lote: 2 - Lote 002
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço

DAPTADOR Plug T3 204 SA|DAS 60,00
2polo+lterra

Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7722 UN 20,81 1.248,60

TOTAL 1.248,60
Lote: 3 - Lote 003
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
maxlmo

Preço
máximo
total

1 Ibó2 ADESIVO INSTANTANEO PARA
ARTESANATO no 2. Média
Viscosidade 209 r'*

UN 11,14 2.305,98

TOTAL 2.305,98
Lote: 4 - Lote 004

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail- li rta a)nsb

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
ov.br - l,rr'*,.nsb.pl.qor,.br'

ANEXO Oí - TERMO DE REFERÊNCIA

2012

í . OBJETO

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.'t - A presente licitação destina-se à eventual aquisição de matêriais de expediente,
matêriais êspiJrtivos, materieis para aÉesanato, brinquedos, enfeites natalinos, cama,
mesa, banho e outros, pra suprir as necessidades das Secretarias Municipais, de
acordo com as características descritas neste Termo de Referência e demais anexos,

1.2 - Em caso de divergência existentê êntre as especificações dos itens que compõem o
objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalêcerão as
últimas.

louantioaoe

.:,
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2 013

8,00 UN 22,10 176,801 238 AGENDA TELEFONICA
ALFABETICA - CAPA DURA
PLASTIFICADA Com indice
alfabético de AZ, 39 folhas. Medidas
150x210 aprox.

176,80TOTAL
Lote:5-Lote005

39,00 UN 21,46 836,941 5306 AGENDA TIPO PERMANENTE,
executiva, gramatura: 63 gim2.
dimensões aproximadas: 145 x205
mm, miolo em papel off set com 1

dia por página, fitilho marcador de
página, capa dura preta

836,94TOTAL
Lote: 6 - Lote 006

r lnouun PARA BoRDADo N" í8 - ho,oo
IPACOTE COM 10 UNTDADES I

I 690 PCTE
lo,ss lzos,eo

,60
Lote: 7 - Lote 007

r lnculHn PARA BoRDADo N" 22 - l4o,oo
IPACOTE COM 10 UNIDADES 

I

6911 PCTE 10,02
l+oo,eo

OTAL
Lote: 8-Lote008

308,00í 17695 lAgulha para crochê (barbante) N-03 l8o,0o luru la,As

308,00TOTAL

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

Item Código
do,
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviçô Quantidade Unidade Preço
maxrmo

Preço
máximo
total

TOTAL

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

400,80

Itêm Código
do
produto/
serviQo

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
maxrmo

Preço
máximo
total

20



PREFBTURA I\4UNICIPAL

I1.4: ESTADO DO PARANA

Lote: 9 - Lote 009
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7694 Agulha para crochê n'. 3 (linha) em
aço niquelado.

80,00 UN 4,O4 323,20

TOTAL 323,20
Lote: í0 - Lote 010
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 UN 17,17 686,80

OTAL 686,80

Lote: 11 - Lote 011

Item Código Nome do produto/sêrviço Quantidade nidade Preço Preço
do maxtmo mãxtmo

rodut otal
ryt o

1 UN 751,60

TOTAL 751,60

Lote: 12 - Lote 012
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8501 AGULHA SEM PONTA para bordar
22mm. Embalagem com 10 unidades

60,00 PCTE 8,32 499,20

TOTAL 499,20
Lote: 13 - Lote 013
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidâde Preço
máximo

Preço
máximo
total

9447 AGULHAS para crochê alumínio com
Cabo de Silicone - no 04

20,00 UN 9.22 184,40

TOTAL 184,40
Lote: 14 - Lote 014
Item Código

do
produtoi
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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1 9448 AGULHAS para crochê alumínio com
Cabo de Silicone - no 06

20,00 UN 10,79 2í 5,80

TOTAL 215,80

Lote: 15 - Lote 015
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

ximo

1 9449 AGULHAS para crochê alumínio com
Cabo de Silicone - no 08

20,00 UN 14,24 284,80

TOTAL 284,80

Lote: 16 - Lote 016
Cóâigo
do
produto/
se rviço

Unidade Preçô
máximo

Preço
máximo
total

1 7066 ALFINETE MAPA N" 1 embalagem
com 50 unidades. cores a definir

27,00 UN I,O2 243,54

TOTAL 243,54
Lote: í7 - Lote 017
Item Nome do produto/servigo Quantidade Unidade Preço

máximo
Preço
máximo
total

1 548 ALGODÃO em bolas, branco. Pacote
com 959

120,00 UN 8,07 968,40

TOTAL 968,40
Lotê: 18 - Lote 018

Quantidade Unidade Preço.
máximo

1 8485 ALGODÃO em rolo 5009. Fibras
100% algodão. Macio e absorvente

16,35 490,50

TOTAL 490,50
Lote: 19 - Lote 019
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade PrêÇo
máximo

1 s461 Alicate de Pressão Azul Pregar
Botão de Plástico Tic Tac Alicate de
Pressão Azul Pregar Botão de
Plástico Tic Tac No 1 0, No í 2, No 15

30,00 UN 54,99 1.649,70

22
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Código
do
produto/
servlÇo

Preço
máximo
totâl

Item Nome do prôduto/serviÇo

louantidade

Código
do
produto/
serviÇo

Código

produto/
sêrvrÇo

Preço
máximo
total

leo,oo
UN

Preço
máximo
total
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1.649,70TOTAL
Lote: 20 - Lote 020

1 141 lnluornon eARA cARrMBo no 03 l35,oo luru la,zs lsoo,zs

06,25
Lote: 21 - Lote 021

1 hpncRooR cou
lnesenvnrónto, em madeira.
Itrledindo aprox. 6x18x7 cm

57 ''t00,00 UN 12,05 1.205,00

TOTAL 1.205,00
Lole:22 - Lote 022

1 hPAGADoRPARAoUADRo lz

IBRANCO - com compartimento para I

lo2 canetas I

7633 1,00 N 10,11 12,31

OTAL 12,31

1 PoIo ERGoNÔMIco PARA PES.
Em aço, com base em polipropileno.
lnclinação ajustável, com pés anti-
errapantes. Na cor preto. De acordo

735 17,00

tas na NR17
m as normas de ergonomia

UN 66,31 1.127 ,27

TOTAL 1.127 ,27
Lote: 24 - Lote 024

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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Item do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

TOTAL

Item do produto/serviço Ouantidade Unídade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximô
total

Lote: 23 - Lote 023
Item do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

maxtmo
Preço
maxÍmo
total

Item do pÍoduto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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1 252 APONTADOR - simples para lápis
Com um furo, corpo plástico, lâmina
temperada e afiada, tamanho
pequeno, formato retangular e
frizado.

415,00 UN LOO 688,90

TOTAL 688,90
Lote: 25 - Lote 025
Item Código

do
produto/
serviço

Quantidade Unidâde Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7 APONTADOR DE FERRO para
lápis, lâmina de aÇo temperado.

295,00 UN 1,62 477,90

TOTAL 477,90
Lote: 26 - Lote 026
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

7634 ARCO PúSrCO (BAMBOLÊ)
TAMANHO MÉDlO diversas cores,
diâmetro de 60 a 65 cm, aro plástico
de PVC reforçado, colado e
grampeado.

UN 1,93 328,10

TOTAL 328,10
Lote 27 - Lote 027
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7635 ARO BASQUETE TAMANHO
PROFISSIONAL REFORÇADO com
Rede e Parafusos inclusos.

4,00 UN 164,40 657,60

TOTAL 657,60
Lote: 28 - Lote 028
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidâde Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5450 ARQUIVO AZ GRANDE Lombada
estreita. Medindo aproximadamente
34,5 x27,5 x 8 cm, com duas argola
metal na contra capa, identificador
em plástico

80,00 UN 20,46 1.636,80

TOTAL 1.636,80

24

Nome do produto/serviço

1 170,00

NOVA SANTA BARBARA 201?

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.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA IüUNICIPAL 2 018

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Lote: 29 - 029

1 211 ARQUIVO AZ GRANDE - Lombada
larga Medindo aproximadamente
34,5x27,5 x 8 cm, com duas argola
metal na contra capa, identificador
em plástico

6s,00 UN 24.67 1.603,55

TOTAL 1.603,55
Lote: 30 - Lote 030

I hRoutvo MoRTo kraft .Tamanho lg

lofício 3soxt asx24o, pacote com 25 |

lunidades. I

44 00 PCTE 3,50

1,50
Lote: 31 - Lote 031

1 344 8,29 1.906,70ARQUIVO MORTO POLIONDA
OFíC|O medindo Aprox. 350x "130x

250 mm. desmontável, com campo
para ano, mês, setor, validade,
conteúdo, com tampa e furo nas
duas laterias.

230,00 UN

TOTAL 1.906,70
Lote: 32 - Lote 032

1 lArvore de natal pinheiro verde com
Ino minimo 1 ,50 metros de altura. e
lzoo gattros

9474 1,00 N 177,29 177,29

TOTAL 177,29
Lote: 33 - Lote 033
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Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do próduto/seiviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total

TOTAL

Itêm Código
do
produto/
serviço

Nome do prôduto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
maxtmo
total

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Suantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
Co

produto/
serviÇo

Nome do píoduto/serviço Quantidade Unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total
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7699 BAúO LINHA CRISTAL |evementê
translúcidos e de forte
brilho/intensidade das cores,
tamanho I polegadas; pacotes com
50 unidades (cores a definir)

150,00 PCTE 14,91 2.236,50

TOTAL 2. Z30,CV

Lote: 34 - Lote 034
Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

máximo

1 7698 BAúO LINHA CRISTAL |evemente
translúcidos e de forte
brilho/intensidade das cores,
tamanho 7 polegadas; pacotes com
50 unidades (cores a deÍinir)

95,00 PCTE 8,93 848,3s

TOTAL 848,35
Lote: 35 - Lote 035
Item Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço

maxtmo

1 7700 BAúO LINHA DECORADOS com
estampas e decorações, no tamanho
9 polegadas; pacotes com 25
unidades (cores a definir)

180,00 PCTE 23,43 4.217,40

TOTAL 4.217,40

Lote: 36 - Lote 036
Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço

máximo

1 7701 BAúO LINHA DECORADOS em
forma de coração, de 1 í polegadas;
pacotes com 20 unidades (cores a
definir)

160,00 PCTE 19,68 3.148,80

TOTAL 3. 148,80
Lote: 37 - Lotê 037

Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidede Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7702 BAúO LINHA LISO de formato
redondo, nos tamanhos de 1 1

polegadas, cores lisas, pacotes com
50 unidades (cores a definir)

200,00 PCTE 21,68 4.336,00
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1

Item Preço
máximo
total

Preço
mexrmo
total

Preço
máximo
total

Item
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TOTAL 4.336,00
Lote: 38 - Lote 038
Item Código

ôdutô/

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 7703 BAúO LINHA LISO dE fOrMAtO
redondo, nos tamanhos de 7
polegadas, cores lisas, pacotes com
50 unidades (cores a dêfinir)

160,00 PCTE 9,14 1.462.40

TOTAL 1.462,40

Lote: 39 - Lote 039
Item Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço

máximo
Preço
máximo
total

1 7704 BAúO LINHA LISOS de formato
redondo, nos tamanhos de I
polegadas, cores lisas, pacotês com
50 unidades (cores a definir)

160,00 PCTE 15,75 2.520,00

TOTAL 2.520,00
Lote: 40 - Lote 040
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/servlço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total .

1 9476 Bambole colorido medindo no
mínimo 65 cm.

30,00 UN 2,90 87,00

TOTAL 87,00
Lote: 41 - Lote 041

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

6556 BARBANTE COLOR 8 fios 1OO%
algodão cone com aprox. 457 m -
600 gramas. Cor a definir

ROLO 18,38 2.481.30

TOTAL 2.481,30
Lole 42 - Lote 042
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 9444 Barbante FIO CRU N.04/6 610 MTS
600 GRAMAS

20,00 UN 17,64 352,80

Nova Santa Bárbara,
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, B - 86.250-000
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Preço
máximo
lotal

1 135,00

Preço
máximo
total
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l.ur,roTOTAL
Lote: 43 - Lote 043

1 5425 BARRA ADESIVA PARA
DECOUPAGE. BORBOLETA E
ARABESCOS tamanho 43,6 x 4 cm l'- l" l'*

110,00 40

OTAL 46.40
Lote: 44 - Lote 044

1 5406 683,84BASE DE CORTE PARA
SCRAPBOOK Com marcações
impressas frente e verso. Medidas:
aproximadamente 37 x 37 cm.

UN 85,48

TOTAL 683,84
Lote: 45 - Lote 045

lansrÃo DE coLA oUENTE FrNo 12

lMedindo 30 cm de comprimento e I

17,5 mm de diâmetro I t'
200,0020 N í,38 3.036,00

TOTAL 3.036,00
Lote: 46 - Lote 046

1 21 BASTAO DE COLA QUENTE
GROSSO Medindo 30 cm de
comprimento

UN 1,87 179,00

OTAL .179,00
Lote: 47 - Lote 047
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Item Código
do
produto/
serviÇó

Nome do produto/serviço Unidade Preço
mâxrmo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produtol
serviÇo

Nome do produto/serviço Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

[-

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
totâl

1

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do pÍoduto/serviço Unidade Preço
maxrmo

Preço
máximo
total

Ir 

zoo,oo

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total
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1 5424 BAU PEQUENO MDF-21, com no
minimo 18 cm, Iargura 12 cm, altura
10 cm

120,00 UN 13,50 1.620,00

TOTAL 1.620,00

Lote: 48 - Lote 048
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 7736 BLOCO DE MONTAR 150 PEÇAS 211.00 JU 55,75 11.763,25

TOTAL 11.763,25
Lote: 49 - Lote 049
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6576 BLOCO DE MONTAR TIPO LEGO
com aproximadamente 1000 peças
de montagem em plástico resistênte,
atóxico, Acompanha
acondicionamento em baú de
plástico

12,00 UN 336,37 4.036,44

TOTAL 4.036,44
Lote: 50 - Lote 050
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 /bJb BLOCO DE PAPEL,ISOg
320x230mm 7 cores, 3 estampas
Pacote com 36 fl.

45,00 PCTE 41,79 1.880,55

TOTAL 1.880,55
Lote: 5í - Lote 051

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5826 BLOCO DE PAPEL PARA FLIP
CHART 64x88cm. Papel sulfite 759,
com 50 folhas, serrilhadas

11,00 UN 42,02 462.22

TOTAL 462,22
Lote: 52 - Lote 052

29

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, T 43.3266.8100, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.Dr.sov.br

NOVA SANTA BARBARA



Item Código
do
produio/
serviço

ome do iço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 218 BLOCO PARA RECADOS 3,8 x 5,0
cm Auto-adesivo, tipo post-it ou
similar. Pcte c/ 4 unidades ci 100
folhas câda, nas cores Neon:
Laranja, rosa, verde e azul.

240,00 UN 15,73 3.775,20

TOTAL 3.775.20
Lote: 53 - Lote 053
Item Código

do
produto/
servrço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço
máximo

1 6286 BLOCO PARA RECADOS 76 mm X
102 mm Adesivo tipo poslit ou
similar, pacote com 4 unidades com
100 folhas

'180,00 23,67 4.260,60

TOTAL 4.260,60
Lote: 54 - Lote 054
Item Nome do produtoi serviço Quantidade Unidade Preço

máximo

1 6849 BLOCOS LOGICOS.
Confeccionados em M.D.F com 48
peças.

1 15,00 JG 53,13 6.109,95

TOTAL 6.109,95
Lote: 55 - Lote 055
Item Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preqo

máximo
Preço
máximo
total l

I 7705 BOBINA NÃO TECIDO TNT, 459 -
Bobina de 50 melros, (cores a
definir)

60,00 BOBIN 113,54 6.812,40

TOTAL 6.812,40
Lote: 56 - Lote 056
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

1 8407 BOBINA PARA CALCULADORA
Medidas 57mmx3Omts

í 0,00 UN 2,42 24,20

PREFEITURA N4UNICIPAL

z0 23
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Preço
máximo
lotal

UN

Código
do
produto/
serviço

PreÇo
máximo
total

Código
do
produtol
serviÇo

Preço
máximo
total
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lro,roTOTAL
Lote: 57 - Lote 057

r17,00 í 60,33 2.725,61I 9437 Bobina termossensível para relógio
ponto 57mm x x300m. Caixa com 06
un

2.725,61TOTAL
Lote: 58 - Lote 058

11.275,101 laolA oe BoRRAcHA N' 'ro 12

|9#5u:',u"''" 
48-50 cm Peso r8o 

I f-t6308 74.O0 I ,15

TOTAL 11.275,10

Lote: 59 - Lote 059

t ltlzs laoLn oe vNtL N'8. cores sorridas l2o4,oo luru ls,os 1.964,52

1.964,52TOTAL
Lote: 60 - Lote 060

1 1593 5.594,88BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL Peso
2601280 grs, diãmetro de 65/67 cm,
com 18 gomos, cámara airbility,
miolo remevivel e lubrificado,
material microfibra, matrizada,'la
linha, aprovada de acordo com as
normas da CBV.

32,00 UN 174,84

TOTAL 5.594,88
Lote: 6í - Lote 061

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produtoiserviço Quantidade Unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Préço
máximo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produto/sêrviÇo Quantidade Unidade Preço
maxtmo

PreÇo
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviÇo

Nome do produto/serviço Ouantidade Unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
servrco

Nome do produto/serviço Quantidade unidade Preço
maxtmo

Preço
máximo
total
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