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Álcool Gêl Antisseptico Para As Máos 7O7o Galáo de 5 LilÍos ôas Lojas Americanas.com
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tem tluudo, podê procurar:)

( gelantisséplrco

4 ça@'?dnar

Áleool Gel Antisséptico Para

!9dqçê la§§a nqlltcâ dê lrocâ

R$ í49,00
em até 1à som iuío6 rlo carÍio de cÍédito com Ame e receba RS 2,9a í2'à de vcltêt

rt-E RS 149,00 em até l5r sem juíos no crÍtào Americânú.coíÍ com Amê e ÍÊceba Rg 2,98

mais Ío.mãs dê eageoedq

o prar

compÍar com ?8He

https:/tu/ww.âmericanas.com.br/produto/16'15432176/alcool{el-antisseptico-para-as-maos-70-galao-dê-5-litros?WÍ.srch=1&acc=e789êa5609448... 1/4
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Álcool em Gêl Antisséptico 70olo 4,4kg Edumax - CASA

rNÍcro PRoDUTo§ 
^tcooL 

l. q. r

?t9

Lr

Álcool em GelAntisséptico 70% 4,4kg Edumox

R#g+SS Rs 139,00

https://acãsalimpeza.c!íÍVpíoductValcool-em-gel-ântisseptico-70-4-4kg-edumax 1t2
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Sabonete trpuma Erva Doce 5 LltrosAudâr Gold

p-, Rt 39,90

02104t2020 Sabonetê Espumâ Ervâ Docê 5 Litíos Audax Gold - Net Suprimentos
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AlteÍar visua lizôcão paÍô modo padÍão
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tem tuuudo, pode procuíaí :)
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aproveite e veja também

Sabonetê Antisséptico Asseptgel Sêm
Aroma 5l Bacael Start

(cód.59115031)

F$-{ááO .i."

R$ 41,99
êm até 41 5êm iuíos no câ.úô de cGdito .om
Â,ne e Íeceba R$ 0.8! tll4 sê vcrlal

!!aslsÍ!!ê§3Êei9ê!4!e!q

Sabonete Anüsséptico Asseplgel Sem AÍoma 5l Bacgêl Staíl nas Lojas Americanas.com ??3

Àsseplg€l Eâc Gel SM rr@'âé un sebo.elê ãntséptco
espcoalrpÂ& daborarkr pâra a linpê2.. hiliê.uâfáo e
hÍ,,alá§lô.,as Fãos. Náo úi[r.r em aíêr§ diüca§ d€
hosplâis !s3lê cinl€tca).vanlâg€ôs e AêcelioosFúürhdo

riigile o cEP

comprar com ?ame

Esle prDdul,o a vondrdo poÍ CLÊ^N UP
DiSTRIAUIDoRA ê enrÍerJue p(x Àrnericaneâ,
quê qaranre â suá cosprâ, do p€dldo à e4Í3qa

À.ool Gêl Âniss€plico 70%
4.8 kg-

Sabt.€le Liquiro BadeíEidã
Antsseflico (5 LnÍo§) Tnlha

Gel PaÍa Mek s Dé csta'o
Clrtuco Galà) 5kg

K C13 üÍ»â Vrlíos Azuhm Llf;'padd ConceôlÍôú)

Ops!Já vendems todo o Ops: Já veid€mos lodo o
Rl 33,60
3x dê ri§ 1 1 20 §sm lurcs

R$ 11,00 R$ 31,90
3x dê R§ 10,63 ssm juÍ,

produtos patrocinados

lncanso Massala Satya
Arcoras lllisiDs 1Zun.l59 +.

ln €nso Nas Champa Sar
Baba /€aôarli Satya cr 12!n

lnE6.so A..u@ P.únnum
Mâssâia hce^§e BBlajr

Spl8y De Ambienl€s SOOml - Neui€lizadd Oe Ambi€

R$ 95,00 a píime
9x de RS 19.55 s€m ju.os

R$ 95,00
9x de RS 10.55 sÉnr jurG

R$ 9,00 R§ 15,40 R$ 10,90

httpsJ/www.americanas.com. br/produto/59115031/sabonete-anlisseplico-asseptgel-sem-aroma-51-bacael-start?WT.srch= l &acc=e78gea5609448... 1/4
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Nova Santa Bárbara,02 de abril de 2020.

Daniela Corsi Vicente
Responsável pela cotação

u1^^)-

1 207 Alcool etílico - 70%
com 1 litro

UN 17,06 16 16,53

2 '16

Alcool etílico -
hidratado 92,8" INPM
(95,260 GL), para
limpeza geral.
Embalagem 1 litro.

UN 15 19 17

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

GL 130 149 139 í 39,333

461

Sabonete liquido erva
doce para lavagem
de mãos Uso geral,
para utilização em
ambientes diversos;
Apresentação em
bombonas plásticas
de 5 litros, seladas,
em concentração
adequada para
pronto uso, pH
fisiológico;
Fragrância suave.
Biodegradável.

UN 24,9 39,9 4í,99 35,59674
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Item
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊNcta trureRrua

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para evêntual aquisição de materiais de
limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros.

Senhora Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisiçáo de materiais de
limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as
necessidades das secretarias municipais, por um período de 12 (doze) meses, num
valor máximo previsto de R$ 450.053,02 (quatrocentos e cinquenta mil, cinquenta e
três reais e dois centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine ns na Luditk dos ntos
Setor de Licitações

Nova Santa Bárbara, 0310412020.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, »< - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.plgey=bt
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

coRRESpoNDÊNcm rNreRNa

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Senhoria em data de 0310412020, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para o registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza,
higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das secretarias
municipais por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$
450.053,02 (quatrocentos e cinquenta mil. cinquenta e três reais e dois centavos).

03 - Secretaria Municipal de Administração;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 340.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretada Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

05 - Secretâria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.007 0.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1560; 1570; 1580; 1590; 1600;
003 Ensino Fundamental - FIJNDEB;
12.361.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1930;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro;
12.365 .0260 .2019 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2030;
12.365.027 0.2020 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2140; 2150; 2160; 2170; 217 1; 2172;

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de Saúde;
10 .301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90. 3 0. 00.00 - Material de Consumo; 2580 ; 259 0 ; 2600 ; 261 0 ; 261 5 ; 2620 ;
002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS
10.301.0360.2029 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 2960; 2961 ;
10.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020;3025:
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;

Rua Walliedo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:
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Nova Santa Bárb ara, 03 1 04/2020.

Atenciosamente,

Silvio Rosa de Lima
Contador/CRC PR 05 1996/0-9

Rua Walfredo BinencouÍt de Moraes n'222, Centlo, I 43. 3266.8100, X - E6.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-www.nsb .or.sov.br

001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 33001 33 10;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3510; 3320; 3330; 3331; 3f32;3333;
08.241 .0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3600;
004 - Fundo Municipal do Idoso;
08.241.0420.2036 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3675.

Sendo o que se apresenta para o momento.
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisiçáo de materiais de
limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as
necessidades das secretarias municipais por um período de 12 (doze) meses, num
valor máximo previsto de R$ 450.053,02 (quatrocentos e cinquenta mil, cinquenta e
três reais e dois centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência
da previsáo orçamentária através da dotaçâo:

03 - Secretaria Municipal de Administraçáo;
00'l - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 340.

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
00í - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geraçáo de
Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.20'16 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; "1560; 1570; 1580; 1590; 1600;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0250.2018 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1930;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
í2.365.0260.20í9 - Manutenção do Ensino lnfantil - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2030;
12.365.0270.2020 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3. 3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 21 40; 21 50; 2160; 217 0; 217 1, 217 2;

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;

Rua Walfredo Binencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fon€/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.' 9J.561.080/0001-60
E-mail: licitacao,0nsb.pr,sov.br - Nova Salta Barbara - Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

Nova Santa Bárbara, 0310412020.
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10.301.0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2580; 2590; 2600; 2610; 2615:2620;
002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS
í 0.30í .0360.2029 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2960; 2961;
í 0.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020; 3025;

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris a Ludi os S ntos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FondFa\ (043) 326ó.8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001-60
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Baóam - Pamná

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3300; 3310;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutençáo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3510; 3320, 3330; 3331; 3332; 3333;
08.243.0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3600;
004 - Fundo Municipal do ldoso;
08.241 .0420.2036 - Fundo Municipal da Pessoa ldosa;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3675.
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pRnEcen .l uRíDrco ne o2s /2020

Assunto: Registro de Preço para aquisição de materiais de limpeza, higiene

pessoal, utilidades domésticas e outros, por um período de 12 (doze) meses

para as diversas secretarias municipais.

Solicitante: Setor de Licitação.

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição de materiais de

limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas por um período de 12

(doze) meses, para diversas secretarias municipais.

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

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

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 no art.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 8.566/93, art. 15, ll:
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NOVA SANTA BARBARA

Art. 11. As compros e controtoções de bens e serviços comuns, no âmbito

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

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

8.666, de 27 de junho de 1993, poderão adotor a modolidade de pregõo,

co nfo rm e re g u I a me nto e spe cífi co.

Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.93U01 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 Leis nos

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

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

4.342, de 23.8.2002l..

Em uma leitura desatenta, pode-se inferir que a escolha da modalidade

licitatória ficaria à mercê da discricionariedade do Administrador. Em

primeiro lugar, o Decreto não possuiforça normativa para prevalecer sobre

uma Lei Ordinária, leia-se Lei 8.666/93 e, em segundo lugar a interpretação

do texto citado não deve ser literal, mas sistêmica, observando todo o

arcabouço jurídico que trata do assunto, sopesando e situando o caso

concreto na órbita normativa correta.

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

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

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

PREFEITURA MUNICIPAL

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,
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principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

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

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

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

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

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

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

de avaliação minuciosa. São encontrados facilmente no mercado.

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

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 07 de abril de 2020.

*U,-"ã; z Wilc n

Procuradora Jurídica
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ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO t" 7l2O2O, que tem
por objeto o registro de preços pâra eventual aquisição de materiais de
límpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e outros, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais, normatização de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Let Federal
n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de OBlOS|2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12|2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" OO5I2O2O, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editâis desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitaçáo para as

E Kondo
Pre to Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Dêpartamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0810412020.

Prezada Senhora,

Solicito análise juridica do edital e da minuta da ata de registro
de preços do Pregão Eletrônico n' 712020, cujo objeto é o registro de preços para

eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e
outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, em atendimento ao
disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

E la ine ditk dos ntos
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, t 43. 32ó6.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails Isilarêot@lsb+rgaLh - www.nsb.or.gov.br
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Processo Administrativo ne 009/2020

Pregão Presencial e 007/2020

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

PARECER JURÍDlCO

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

licitatório Pregão Presencial ne 006/2020, 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 ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e 5.450/2005 [poro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93. ,

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne t0.52O12002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

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

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

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento

c,
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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 secretarias 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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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. 10, § 1e, da Lei ne t0.480120O2, clc o

parágrafo único do art. 38 da Lei ne 8.666/93. Não se incluem no âmbito

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

E o pa recer.

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria J urídica

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 70.520/2002, do

Decreto ne 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 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.

Nova Santa Bárbara, 16 de abril de 2020.
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NovA sANTA eÁRgane

ESTADO DO PARANA

AVTSO DE LTCTTAçAO
pnecÃo elernôntGo n.o 7tzozo

Processo Administrativo n." 912O20

Tipo: l/enor Preço, Por ltem.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2010412020 às
07h59min do dia 0610512020.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia
06t05t2020.
tNícto DA sESSÃo DE DtspurA DE PREÇos: às 08h30min do dia
06t0st2020.
LOCAL: www.bll.o rq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"

Preço Máximo: R$ 450.053,02 (quatrocentos e cinquenta mil,
cinquenta e três reais e dois centavos).

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

Nova Santa Bárbara, 1610412020.

Mônica Maria Proença Ma rns da Concei o\,,

r.61

Pregoeira
Portaria n" 00512020

) 95
Éô\1t

a\?

ô
À

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43. 3266.8100, Ã - 8

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

1-60

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvww.nsb.nr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 7/2020 - SRP
Processo Administrativo n." 91202O

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

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

Mônica Maria Proença M ns da Conceição
Pregoeira

Portaria n" 00512020

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 4i. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaorân sb-or.sov.br - rvww.nsb.pr.gov.br

Senhor licitante:

i

1
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ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 7/2020 - SRP
Processo Administrativo n.' 9/2020

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

RÉCIBO 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.

?91

, aos t2020.

Carimbo Padronizado da Empresa

2

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wu"w.nsb.pr.gov.br
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 7/2020 - SRP
Processo Administrativo n.' 9/2020

PABA MTCROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE. CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48. DA LEI COMPLEMENTAR
147t2014.

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, através da Pregoeira,
designada pela Portaria no 005/2020, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que Íará realizar licitaçáo na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, POR LOTE (item), destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREçOS dos itens relacionado 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.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 04í12009 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 2010412020 às 07h59min do
dia 06/05/2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia 06/05/2020.
rNícro DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do dia 06/05/2020.

LOCAL: www.bll.orq.br "Acesso ldentificado no link - licitações"
Para todas as reíerências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico o registro de preÇos para
eventual aquisição de materiais de limpeza, higienê pessoal, utilidades domésticas e
outros, para suprir as necessidades das Sêcretarias Municipais, conforme descrito no
Anexo 0í do edital.

Compõem este Edital os sêguintes anexos:
ANEXO 01 Termo de Referência;

ANEXO 02 Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO 03 Exigências para Habilitação;
ANEXO 04 Modelo de Declaração de ldoneidade;

ANEXO 05 Modelo de declaraçáo de Íato superveniente impeditivo de habilitação;

ANEXO 06 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;

ANEXO 07 Modelo declaração de não parêntesco;

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;

DISPOSIÇOES PRELIMINARES
O Pregáo Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET'
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de

3

1.
1.1

?12

LICITACÃO COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, 8 - 86.250-000

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvw.nsb.or.gov.br
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Licitaçóes e Leilões do Brasil

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll comprâs" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitaçóes e Leilôes do Brasil. (www.bll.orq.br).

AS COTAS DISTRIBUiDAS, CONFORME ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N'
147 12014

2.1. LOTES DE 1 A 52 - COTA DE 25% - destinado à participação exclusiva de
empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte -
EPP, inclusive Microempreendedores lndividuais e que atuem no ramo de atividade
referente ao objeto licitado, sem prejuízo da participação na cota principal

2.2. LOTES DE 53 A 199 - COTA PRINCIPAL - destinado à participaÇão de lgg!rc
interessados , inclusive os que se enquadrem na condição de "Microempresa - ME"
ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" ou "Microempreendor lndividual - MEl" e que
atuem no ramo de atividade refêrente ao objeto licitado.

3. CONDTÇÕES PARA PARTTCTPAÇÃO

3.1. Poderão participar desta LicitaÇão: Lotes de 53 a '199 - todos os interessados nos
obietos destes lotes:

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

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

3.2. E vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.3.
3.3.1

Não poderá participar da licitação:
A empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela
Administraçáo Pública ou impedida legalmente.

3.3.2. No caso específico dos lotes de 1 a 52 a empresa que não sejam ME, EPP ou
MEl, conforme definição do art. 3o e parágraÍos da Lei Complementar n.o 123/06

3.4 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilóes do
Brasil, telefone. (04í) 3042-9909 - até horário fixado neste edital para apresentação
da proposta e início do pregão.

3.6 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela

4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 41. i266.8100, X - 86.250-000
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3.5 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto e inserçáo no sistema do
valor inicial do lote.
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fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 5o, inciso lll, da Lei no
10.520t2002.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes aÍibuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questóes 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) 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 apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITA óes oa DE LICITA OES E
LEIL ES DO BRAS/L

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

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, âceitaçáo e atendimento às
exigências de habilitaçáo previstas no Edital.

Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condições exigidas na
Lei no 10.520/02, na Lei no 8.666/93, Lei Complementat n" 12312006 e Lei
Compfementar n' 14712014 - Exclusivo ME/EPP.

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

A chave de identiÍicação e a senha dos opêradores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitaÇão do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de LicitaÇôes e Leilões do Brasil;

E 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 LicitaÇões e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos

)

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, El - 86.250-000

4
4 1

4.2

tta

4.4

4.5

4.6

4.7

Nova Sanla Bárbara. Paraná - E - E-nrail - licitacao@nsb.pr.sov.br - wwrv.nsb.pt.goy,br

trn I,J+





PREFEITURA MUNICIPAL
r.l

NOVA SANTA BARBARA

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

O crêdenciamento do íornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realizaçáo das transações inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇÃO
A participação no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitaçáo 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.

4.10 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;

4.11

ESÍADO DO PARANA

Qualquer dúvida em relação ao acesso no
esclarecida pelo número (41) 3042-9909, e-mail
uma corretora de mercadorias associada.

sistema operacional, poderá ser
contato@bll. orq. br, ou atrâvés de

4.12
ABERTURA DÁS PROPOSTAS E FORMULACAO DOS LÁNCES
A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e
encaminhamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a
Pregoeira a avaliar a aceitabilidade das propostas;

Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário
de registro e valor;

O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance oÍertado e diferente de qualquer lance
válido para o lote;

4.13

4.14

4.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primerro lugar;

4.16 mv lores su riores ao máximo fi
edital. O descumDrimento desse requisito im D cará na desclassificacão doti
licitante:

4.17 Fica a critério da pregoeira a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances;

4.18 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos
lances aos demais participantes;

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná-E-E-mail - lic itacaoí)nsb.pr. gov. br - rvrvrv. n gb. pr..qov.br
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4.8

4.9

4.19 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepçáo dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação

6
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no certame, sem prejuízos dos atos realizados;

4.2O Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica
(e-rna,/) divulgando data e hora da reabertura da sessão;

421 A etapa de lances da sessão pública será encerrada medjante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período
de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser
de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não
podendo. em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances;
(FECHAMENTO RANDOMTCO).

4.21 .1 Devido à imprevisâo de tempo extra, as empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última
hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;

4.22 Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessáo pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente
transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preÇo, para que seja obtido preço melhor, bem como
decidir sobre sua aceitaÇáo;

4.23 O sistema informará a propostâ de menor preço (ou melhor proposta) imediatamente
após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor;

4.24 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta detalhada, devidamente
adequada ao lance final, discriminando o preço, e os documentos relativos à
habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos, 4, 5, 6,7,I e 9 deste Edital, em
até 03 (três) horas após a Íinaliza cão da etaoa de lances, para o email
licitacao@nsb.or.oov.br. O original ou cópras autenticadas, deverão ser
encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias útei§, contados da data da
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
222 - Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. Fone 43-3266-8100.
Responsável pelo recebimento: Elaine Cristina Luditk dos Santos. O não
cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta
vencedora, passando-se assim, para a segunda colocada. Após a conÍerência
dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a
empresa vencedora do lote e aberto o prazo pa'a manifestação de intenÇão de
interposição de recurso;

4.25 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original.
informado no chat o horário ê a data exata em que se continuarão os trabalhos;

O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acaÍrctará nas sanções previstas no item 17 deste Edital, podendo a
Pregoeira convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;
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4.28 Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;

4.29 Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço;

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupóe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O
Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances;

5.2 Deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as ESPECIFICAÇÔES E
MARCAS. A nao lnserÇao das MARCAS neste camDo. imolicará na

5
5 1

desclassificação da empresa, face à ausência de informacão suficiente para

6
6

classificação da proposta;

5.3 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 ;

5.4 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
sessão pública do Pregão;

6.2 Na proposta escrita, deverá conter

a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor dos materiais;

b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
abertura das propostas virtuais;

c) Especificaçáo completa dos produtos e indicaÇão da marca, conforme descrito no
ANEXO 0í, deste edital;
d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

Atendidos todos os requisitos, será (áo) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)

8

1

63
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4.27 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda o edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com o
participante para que seja obtido preço melhor;

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação
referente à habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de PreÇos
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via,
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da
empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica, lnscriÇão Estadual, endereço completo, número de telefone e
fax, número de agência de conta bancária.
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que oferecer (em) o MENOR PREçO, POR LOTE (ltem).

Os preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao objeto desta licitação.
Seráo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da
legislaÇão em vigor;

6.4

6.5

bt,
6.6.1

Serão desclassificadas as propostas que:
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira;

6.6.2 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.

7 CRITERIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR LOTE (item),

observado o prazo para fornecimento, as especificaçóes técnicas, parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condiçóes definidas neste edital;

7.1

-7 .7 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira e sua equipe fará nova conferência da
proposta vencedora, se constatado que houve falha na análise inicial e a mesma não
atende ao que pede o Edital, o vencedor será desclassificâdo e o próximo licitante de
menor preço convocado.

7.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital;

7.5 Da sessão, o sistema gerará ala crrcunstanciada, na qual estaráo registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

HABILITAÇAO
Coníorme ANEXO 03

RECURSOS
Declarado o vencedor, a Pregoeira abtirá pÍazo de 15 (quinze) minutos, durante o
qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer;

A falta de maniíestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na
decadência desse direito;

9.3 Uma vez aceita a intenÇão de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razóes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

9
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7.2. A pregoeira anunciará o licitantê detêntor da proposta ou lance de menor preço,
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação
do lance de menor preço.
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indispensáveis à deÍesa dos seus interesses;

?39

9.4 Os recursos deverão ser encaminhados ara a Prefeitura MuniciDal de NovaD

Santa Bárbara. no endereco: Rua Walfredo Bittencourt de M oraes, 222, Setor de
icita ao em a do com o nome da em resa as razões do recurso

assinatura do representante leqal ou para o e-mail licitacao@nsb. pr.qov. br

9.5 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazóes, a Pregoeira terá até 05 (cinco)
dias para:

9.5.1 . Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

9.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
9.5.3. Manter a decisáo, êncaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá 05 (cinco)

dias úteis para decidir.
9.5-4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos âtos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório.

9.7. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

í0. DAADJUDICAçÃO E DAHOMOLOGAÇÃO
10.1. O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for

considerada vencedora.

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

10.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitaçáo submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicaçáo e homologação-

OOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentáfla da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com
prazo para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir dâ
autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura- Caso a entrega náo seja
eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicrtada à entrega para o próximo
fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sançóes previstas na
legislação ê neste edital.

11.
11 .1

'1 1.2. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas

solicitaçóes de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com

seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaísquer responsabilidades.

1'1.3. Os objetos com as respectivas quantidades entregues deverão estar devidamente
especificadas na nota fiscal.

l0
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PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até 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), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo
11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição,
e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situaçáo junto ao FGTS;

Dotações
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
â

Funcional programática Fonte
de
recu rso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2020 340 03 001.04. 1 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 510 04.001.06. 1 25.0065.2007 0 3 3 90.30 00 00 Do Exercício
2020 650 05.00 1 . 1 5.1 22.O070. 2009 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 trbU 05.001 15.122.0070.2009 504 3 3 90.30 00.00 Do Exercício
2020 1560 06.002 12.361.0210.2016 0 3.3.90.30 00 00 Do Exercício
2020 1570 06.002.'1 2.361.0210.2016 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1580 06.002.12.361.0210.2016 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1590 06.002. í 2.361.0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2020 1600 06.002.1 2.36'1.0210.2016 114 3 3.90.30.00 00 Do Exercício
2020 1930 06.003. 1 2.361 0250.2018 102 3.3.90 30 00 00 Do ExercÍcro

2020 2030 06. 004. í 2. 365. 0260.20 19 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2140 06. 004. í 2.365. 027 0.2020 0 3 3 90.30 00 00 Do Exercício
2020 2150 06.004. 1 2. 365. 027 0.2020 103 3.3 90.30.00.00 Do Exercícro

2020 2160 06.004. 1 2.365. 027 0.2020 104 3 3.90.30 00 00 Do Exercício
2020 2170 06.004.'1 2.365. 027 0.2020 107 3 3 90 30 00.00 Do ExercÍcio
2020 2171 06.004. 1 2. 365. 027 0.2020 112 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2172 06. 004. 1 2. 365. 027 0.2020 115 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2580 08.001.1 0.30í.0320.2025 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2590 08.001. 1 0.301.0320.2025 303 3.3.90.30.00 00 Do Exercicio
2020 2600 08. 00 1 . 1 0. 301 .0320.2025 324 3 3 90.30.00 00 Do Exêrcício
2020 2610 08 001 10 301 0320.2025 325 3 3 90 30.00.00 Do Exercício
2020 2615 08 001 1 0.30í.0320.2025 3 3 90 30 00.00 Do Exercicro
2020 lõlu 08.001. 1 0 301 0320.2025 327 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2960 08.002. 1 0.301.0360.2029 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2961 08.002. í 0.30í .0360.2029 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3020 08.002. 1 0.304.0370.2030 494 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3025 08.002. 1 0.304.0370.2030 497 3 3.90.30 00 00 Do Exercício

2020 ?non 09.001.08.244.0380.2031 0 3 3.90.s0.00 00 Do Exercício

2020 3300 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1I

12.2 DotaÇõesorçamentárias:
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2020 3310 09.002.08.244.04002033 lzos le.a.so.so.oo.oo Do Exercício
2020 3320 09.oo2.oa244o4oo.2o33 ltzt ls.s.eo.so.oo.oo Do Exercício
2020 JJJU og.oo2.ol.244 o4oo 2033 ltqt p.a.so.eo.oo.oo Do Exercício
2020 3331 os.002.08.244.0400.2033 lzso lss.soso.oo.oo Do Exercício
2020 1114 09 002 08 244.0400.2033 ltst ls s so ao.oo.oo Do Exercício
2020 ââââ 09 oo2 oB z44.o4oo.2033 lzso ls.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2020 3510 09.003.08 243 0410 6034 lo la.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2020 3600 09 003 08.243.0430.2035 lo la.s.so.so.oo.oo Do Exercício
2020 3675 0900408.24í.0420.2036 lt+t la.s.so.so.oo.oo Do ExercÍcio
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í3.
í3.í

DO REGISTRO DE PREÇOS
Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02) pela Prefeitura e
pelos classiíicados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de
Registro de Preços a terceiros.

13.2. Para a assinatura da Ata de Registro de 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 nâo atendimento ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, íica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classificação.

13.3. A efetivação da contratação se caracterizará pela emissão da nota de empenho

13.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiçóes da Ata de
Registro de Preços, não retirar a notã de empenho no prazo estipulado ou não

reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no

mercado.

13.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,

obedecidas às disposiçôes contidas no Arto 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de

eventual reduÇão daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos

bens registrados.

13.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do beneficiário da ata, o mesmo

deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composiçáo do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a

Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido

porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

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

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

certame licitatório.

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

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

t2
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14.
14.1

enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

oe vroÊxcn
O prazo de vigência da Ata de Rêgistro de Preços será de 12 ldozel meses, 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.

15.
1 5.1

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 náo assinarem a Ata de
Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanções,
a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação
dos danos causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
pelo infrator:
I - lmpedimento para registro nâ 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 obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a

Autoridade que aplicou a penalidade.
Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interêssado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimaçâo do ato.

15.3. Náo será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
Íortuito ou motivo de força maior.

15.4 O descumprimento total ou parcial das obrigaçóes assumidas pelo fornecedor no

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

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

acaÍetar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10o/o (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 fornecimento incompleto ou

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

contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de '15 (quinze) dias corridos, uma

vez comunicados of icialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à

AdministÍação Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
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í5.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.

í5.6. A aplicação das sanções previstas neste edital nâo exclui a possibilidade de aplicaçáo
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administração.

í6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO
16.1. A Beneficiárias da ata devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

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

"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 licitação ou na execução da ata;

b) "prática 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 dors ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

c)

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 inspeçóes ou

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

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

16.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre umâ empresa ou pessoa física, rnclusive 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 agênte, em práticas corruptas, fraudulentas,

colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um

contrato frnanciado pelo organismo.

16.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiÇão
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a ata vir a ser
financiada, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por

14
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17 .1

ESTADO DO PARANA

DtsPosrçoES FtNA|S

Esta PreÍeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação 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 da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a presente licitação poderá
ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou
indenização.

As instruçóes estabelecidas neste edital de licitaçáo determinam os procedimentos
que orientarão 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, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitâção
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
implicará a imediata 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 sanções cabíveis;

17.2

17.3

17.4

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

1 7.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê)o no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassif icação/inâbilitação;

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

17.8 As normas que disciplinam este Pregáo serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurançâ da contratação;

t7 .9 As decrsões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que compÍove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

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

Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas

obrigaçôes assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relaçáo à

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

15

17.11

litl'
ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.
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17.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00
às 17 s00 horas, de segunda a serta-feira, exceto feriados, no endereço Rua
Walfredo Bittencourt de Mores, 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paranâ, para
melhores esclarecimentos.

17.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

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

17.16 O valor máximo estimado para este Pregão é de R§ 450.053,02 (quatrocentos e
cinquenta mil, cinquenta e três reais e dois centavos).

17 .17 . Os casos omissos neste
legislaçáo pertinente.

Edital, o resolvidos pela Pregoeira, nos termos da

Nova Santa Bárbara, 1610412020

c Kondo
Pre Municipal

Mônica Maria P ça Martin Conceição
Pregoeira

Portaria n" 00512020

Lourival ito r os Santos
Secretário Municipal ob s, do Tra lho e eraÇão de Empregos

Secretário d o, Es e Cultura

Michele S de Jesus
Secretárra Municipal de Saúde

d" 9t^eoa
Oliveira

Secretária Municipal de Assistência Social

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.sov.br - wrvw.nsb.or.gov.br
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17.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questôes judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que
está vinculado a Pregoeira;
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNIGO NO 7I2O2O - SRP.

ANEXO 0í - DESCRTç O DETALHADA DO OBJETO

TERMo oe nErenÊucra

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

1.í - A presente licitação destina-se à eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene
pessoal, utilidades domésticas e outros, para supri as necessidades das Secretarias
Municipais, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as
características descritas neste Termo dê Referência e demais anexos;

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

í . OBJETO

2 - ESPECTFTCAç ES DOS PRODUTOS/ PREÇO ESTIMADO:

LOTES DE OO1 A 052 - COTA DE25%
Destinado à paÍticipaÇão 4!g§,!E_de empresas enquadiadas como Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, inclusive Microempreendedores lndividuais e que atuem
no ramo de atividade referente ao objeto licitado, sem prejuízo da participação na cota
principal.

Lote: 1 - Lote 00í

Item Código
do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Qtde Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 1173 Abridor de latas e garrafas 9 cm, em
aço inox

16,00 UN 5,71 91,36

TOTAL 9í,36
Lote: 2 - Lote 002
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

65,00 PCTE 13,54 880,10

TOTAL 880,10

Lote: 3 - Lote 003
Item Códi9o

do
produto/s
erviço

Nome do produtoiserviço Quantíd
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.pr.qov. br - wwrv.nsb.pr.gov.br
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1
,\2,) Acendedor elétrico de uso manual

para Íogão
23,00 UN 16,01 368,23

TOTAL 368,23
Lote: 4 - Lote 004
Item Código

do
produto/s
ervíço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

1 427 Água Sanitária 'l 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/ I litro,

2.1 30,0
0

UN 2,92 6 219,60

TOTAL 6.219,60
Lote: 5 - Lote 005
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

Álcool etílico - 70% com 1 litro 905,00 UN 1 6,53 14.959,65

TOTAL 14.959,65

Lote: 6 - Lote 006
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 16 Alcool etilico - hidratado 92,8" INPM
(95,26" GL), para limpeza geral.

565,00 UN 17,00 9.605,00

TOTAL 9.605,00

Lote: 7 - Lote 007
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produtoiserviço Quantid
ade.

Unidad
e

PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

1 4374 Álcool gel 700lo higienrzador, em gel,
neutro, composto de álcool etílico
70%, indicado para ação bactericida
e antiséptico para mãos. Embalagem
de 5 litros

GL 139,33 25.776,05

TOTAL 25.776,05
Lote.8-Lote008
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/sêrviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

18

1

185,00
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1 398 Amaciante de roupas. Frasco com 2
litros.

385,00 UN 7,06 2.718,10

TOTAL 2.718,10
Lote: 9 - Lote 009
Item Código

do
produto/s
erviço

Nomê do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 6675 Aparelho de tricotomia (barba)
Material em plástico, duas lâminas,
formato do cabo anatômico,
descartável. Embalagem com duas
unidades.

15,00 EMB 5,28 79,20

TOTAL 79,20
Lote: 10 - Lote 0'10

Item Código
do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 1277 Assadeira de alumínio n' 5.
Dimensões aproximadas: 45 x 30 x 5
cm

18,00 UN 41,83 752.94

TOTAL 752,94
Lote. 11 - Lote 011

Item Código
do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad PreÇo
máximo

Preço
máximo
total

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

19,00 UN 119,42 2.268,98

TOTAL 2.268,98

Lote: 12 - Lote 012
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

8,00 UN 40,74 325,92

TOTAL 325,92

Lote: 13- Lote 013

l9
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Item Código
do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 ót2ô Avental em tecido oxford, com bolso
e alÇas ajustáveis. Cor a definir

'10,00 UN 17,55 175,50

TOTAL 175,50
Lote: 14 - Lote 014
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

4í,00 UN 14,20 582,20

TOTAL 582,20
Lote: í5 - Lote 015
Item Código

do
produto/s
e rviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 ôt/3 Bacia grande, canelada. 80 Litros 10,00 UN 46,47 464,70

TOTAL 464,70

Lote: 16 - Lote 0í 6
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

U n idad Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 8727 Bacia plástica canelada de 4 a 5
litros

'10,00 UN 8,34 83,40

TOTAL 83,40

Lote: 17 - Lote 017
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 5276 Bacia plástica resistente, 14 litros 24,00 UN 17,11 410,64

TOTAL 410,64

Lote: 18 - Lote 018
Item Código

do
produlo/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

20
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1 468 Balde em plástico resistente.
Capacidade 15 litros com alça
metálica, bordas reforçadas.

61 ,00 UN 73'1,39

TOTAL 73'1 ,39
Lote: 19 - Lote 019
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 1141 Bandeja em aço inox, retangular,
com alças tamanho mínimo de 42 de
comprimento por 30 de largura

9,00 UN 112,71 1.014,39

TOTAL 1 .014,39
Lote: 20 - Lote 020
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

11,00 UN 31,37 345.07

TOTAL 345,07
Lote. 21 - Lote 021

Item Código
do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 4377 Bateria alcalina 9 vots 19,00 UN 17,35 329,65

TOTAL 329,65

Lole:22 - Lole 022
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
totel

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

4,00 UN 58,84

TOTAL 58,84
Lote: 23 - Lote 023
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb ov.br
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3239 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.

63,00 UN 19,26 1.213,38

TOTAL 1.213,38
Lole: 24 - Lote 024
Item Código

do
produto/s
e rviço

ome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

113,00 UN 49,25 5.565,25

TOTAL 5.565,25

Lote: 25 - Lote 025
Item Código

do
produto/s
erviÇo

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

22.00 UN 42,66 938,52

TOTAL 938,52

Lote: 26 - Lote 026
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Prêço
máximo
total

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

25,00 UN 6,31 157,75

TOTAL 157,75

Lote: 27 - Lote 027
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

Preço
máximo
total

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

24.00 UN 7,49 179.76

TOTAL 179,76

Lote: 28 - Lote 028

1
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Item Código
do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad Preço
máximo

1 7307 BOTA DE BORRACHA. Cor: Preto,
com solado amarelo Cano curto tipo
impermeável, uso profissional,
confeccionada em policloreto de
vinila (PVC) injetado em uma só
pêÇa, 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 e massa nitrílica. Solado:
ranhuras 9,7mm no salto, contendo
polímero plástico em.PVC, reforçado
com massa nitrílica. Area frontal do
solado aberto que proporcionaum
escoamento perfeito de líquidos.
numeração sendo: 3 - 36 e 6 - 37.

19,00 PAR 47,06 894,14

TOTAL 894.14
Lote: 29 - Lote 029
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 525 Botijão térmico com torneira, 9 litros
Botijão térmico com torneira, I litros
com tripé, capacidade para quente
ou frio, com alça para transporte,
prático bolcal, descrição: recipiente
termoplástico com design compacto
e funcional,Capacidade para 9 litros,
com tripé, alça e bocal largo. ldeal
para líquidos quentes e frios, com
conservação de até 6 horas. Dados
Técnicos: lsolamento com espuma
de poliuterano e dupla camada de
polietileno de alta densidade.
Dimensões: 33 cm de altura 27cm de
diâmetro Peso: 2,100

8,00 UN 97,16 777,28

TOTAL 777,28

Lote: 30 - Lote 030
Item Código

do
produto/s
erviço

Nome do produto/serviço Quantid
ade

Unidad
e

Preço
máximo

Preço
máximo
total
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