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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

Protocolo n" 71597
Requerimento no 0421 2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA

I- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual

contratação de empresa para fomecimento de ração para cães e gatos, atendendo as necessidades do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de acordo com as especificações técnicas adiante

discriminadas.

2 _ DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E DO QUANTITATIVO:

Nos casos de resgate de animais em situação de maus tratos ou de abandono, enquanto

perïnanecem sob responsuUitidu¿" do Departamento de Meio Ambiente ou em lar temporário, necessitam

àe alimentação de boa qualidade, para que a situação de fragilidade do animal não se aglave'

Atualmente, o Départamenio de Meio Ambiente e Recursos Hídricos possui alguns animais sob sua

tutela, sendo 02 cães nâ sede do Departamento,02 cães na sede da Polícia Militar,0l cão na sede da

Polícia Militar Ambiental, além de outros 09 cães, que perrnanecem na nla por não possuir local para

abrigo, porém são alimentados pelo Departamento'

3 - ESPECTFICAÇÕES TÉCNICAS:

Valor Total
Máximo
Aceitóvel

Valor
Unitárlo
Máximo
Aceltável

DescriçäoItem Quant. Unid.

745,43 14.543,00saco

Ração para cães adultos: grãos pequenos de fácil
mastigação, composição básica: milho integral moído'

farinha de vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de

trigo, farinha de carne e ossos, óleo ou gorduras de aves,

aditivo palatabilizantes à base de fÌgado suíno e figado

de aves ou hidrolisado a base de figado de suíno ou

fîgado de aves, farelo ou farinha de linhaça, cloreto de

sódio, premix vitamínico e mineral, corantes,

flavorizantes, antioxidantes, prebioticos - MOS ou

similares, extrato de yucca, polpa de vegetais (cenoura,

salsão, beterraba, salsa, alface, agriào, espinafre ou

similares). Com garantia de: umidade mínima 9%o;

proteína bruta mínima 23o/oi extrato etéreo mínimo 10Yo;

matéria mineral mínimo 7o/o, matêria fibrosa mínimo 2%io;

cálcio mínimo 0,8%o; fosforo mínimo 0,6o/o; õmega 3

mínimo 0 15 6 mínimo 2Yo. Saco de20

I 100

157,40 15.740,00saco

Ração para cães fÏlhotes: grãos pequenos de fácil

mastigação, composição básica: milho integral moído,

farinha de vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de

trigo, farinha de carne e ossos, óleo ou gorduras de aves,

aditivo palatabilizantes à base de figado suíno e figado

de aves ou hidrolisado a base de figado de suíno ou

figado de aves, farelo ou farinha de linhaça, cloreto de

sódio, premix vitamínico e ml49I4-,---99I39!9!¿

2 100

CNPJ: 7ó.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do CATMAT

e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital'
O valor máximo estimado da licitação é de RS 38.626,50 (trinta e oito mil e seiscentos e vinte e

seis reais e cinquenta centavos)'
O prazoãe vigência da eta de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados

da data de sua assinatura.

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

penalidades.

s - oBRTGAçÕES DA CONTRATADA:

O objeto do presente termo de referência serão fornecidos de forma parcelada, conforme as

necessidades da contratante, respeitando o quantitativo exposto nas tabelas de descrição dos produtos'

Após a autonzaçáo do Departamento de Meio Ambiente, será emitida Ordem de Compra para

pagamento, com base no quantitativo fomecido.
Deverá ser realizado um calendáio organizacional a fim de fornecer os produtos ao menos uma

vez ao mês, tendo em vista a agenda do estabelecimento e a necessidade do Departamento.

O horário de entrega deverá ser o mesmo do funcionamento da Prefeitura Municipal, ou seja, das

07h30 às I lh30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira'

As solicitações dos produtos devem ser realizadas no prazo máximo de cinco (05) dias' após o

recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante

autorização contida nas respectivas Ordens de Compra'

O bem será recebidó provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste

Termo de Referência e na Proposta.
Os itens deverão atender a todas as exigências nutricionais descritas neste termo de referência, e

possuírem, no momento da entrega, ptazo de validade superior a 12 (doze) meses'

O bem ou serviço poderlo ser rejeitados, no toào ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantãs neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de

um (01) dia, a contar da notificação da contratada, às- suãs custas, sem prejuízo da aplicação das

flavorizantes, antioxidantes, prebioticos - MOS ou

similares, extrato de yucca, polpa de vegetais (cenoura,

salsão, beterraba, salsa, alface, agrião, espinafre ou

similares). Com garantia de: umidade mínima 9%o;

proteína bruta mínima 28%o; extrato etéreo mínimo 9%;

matéria mineral mínimo 7%o,matéria fibrosa mínimo 2%o;

cálcio mínimo 0,8%; fosforo mínimo 0,7To; ômega 3

6 mínimo 2o/o. Saco de20

9.343,50166,87

Ração para gato: milho
vísceras de aves, farelo de

mlnlmo

integral moído, farinha de

soja ou farelo de glúten de

6 mínimo 2Yo. Saco de 20

milho, farinha de carne e ossos' óleo ou gordura de

frango, aditivo palatabilizante a base de figado de frango

ou hidrolisado a base de figado de aves e/ou flgado de

suíno, extrato de leveduras, óleo de peixe, premix

vitamínico e mineral, regulador de acidez, cloreto de

sódio, antioxidantes, flavorizantes, prebiótico - MOS ou

similares, extrato de yucca. Umidade mínimo l0%,
proteína bruta mínimo 30%o; extrato etéreo mínimo 9%;

matéria mineral mínimo 8%o; matéría frbrosa mínimo

2Yo; câlcio mínimo 0,6%; fosforo mínimo 0,7o/o; õmega3

50 saco3

38.626,50Valor Total

CNPJ: 76,205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'615-000
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São obrigações da Contratada:

a) Cumprir o objeto rigorosamente de acordo com as condições pré-estabelecidas neste termo de

referência;
b) As quantidades acima mencionadas poderão sofrer alterações, conforme a demanda existente,

conforme a solicitação (autorizaçáo) do Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos;
c) permitir o acesso às suas instalações de qualquer técnico formalmente indicado pelo

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Agricultura e Abastecimento, para

quå realize supervisão técnica, controle e fiscalização da execução dos serviços;

d) Tratar as questões inerentes ao objeto com o fiscal do registro de preços, através do(s)

responsá',r.(ir) técnico(s), não se ãd-itin¿o aos demais empregados da GONTRATADA

tratarem de luestões técnicas com o fiscal do registro de preços, a não ser por iniciativa deste

último;
e) Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, a qualquer órgão
' 

púbiico, empresa privada'ou i.sou fisica, não cabendo ao Município suportar qualquer ônus,

nos termos do art. 70 da Lei n'.8.66611993;

Ð Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/o_tt pessoais causados ao
' 

tvtunicipio oì a tèrceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos,

culposa ou dolosam"nt", uindu que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo Município;

g) Reãüzar com seus próprios recursos tôdas as obrigações relacionadas_com o objeto deste

registro de preços, àe àcordo com as especificações determinadas no Processo Licitatório,

assumindo ã i"rponruUilidade técnica þelos serviços prestados e pelos equipamentos/

acessórios disPonibilizados.
h) Além destas obrigações, ainda compete à CONTRATADA:

1) Executar/entregar o objeto de acordo com as orientações do fiscal;

Z) Responsabilizai-se, civit e ético-profissional e responder pela qualidade;

3) Substituir produtoi, defeituosoJ ou executados em desacordo com as especificações e

nonnas, nãã cabendo à firma executante o direito de indenização;

4) providenciar a regalarização de falhas, defeitos ou omissões definidas pela Fiscalização

do MunicíPio.

Ð Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento

efetuado, serão aplìcados ¿ CONtnefeOe sanção prevista no edital e na legislação vigente'

6 - DA FISCALIZAÇÃO:

O recebimento, a fiscal izaçáo e o acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços, será

de responsabilidade áa Diretora do Departamlnto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sra' Marilete

Chiarelotto ou servidor indicado pela mesma.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda

que resultem de-condiçães técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior, e, ná ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e Prepostos.
A iesponsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços,

citada acima, procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel

cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado

entre as partes. Entrå suäs atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que

incidam especificamente no arl.78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso

ESTADO DO PARANA

de inadimplemento contratual e cometimento outros.

Diretora do DeParta Meio Ambiente e Recursos Hídricos

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Àvenida Macali, n' 255, Centro - Cx' Postal 24 - CEP 85'61 5-000

E-mail: lisiraça-r:@,rmln--.-lçrni,pr:.gau-þr-¿ rj-.-it'ui¡'-e02(rùn:aurclçiro.n¡.g¡v.,þr: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Prefeiturø Municipal de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bøírro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entregø:

Nome do Requerente:

Nítmero do Prolocolo:

Nome:

GNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Cøsa:

Baino:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

Datø do Pedido: 28t0612022

Típo de Pessoø: f

Data do Pedido¿ 2810612022

Tipo de P"ssoot 
.J-r 

)

7L59

8561 5-000

Paraná

autorização para, REGISTRO DE PREÇOS para

e eventual contratação de empresa para fornecimento
ração para cães e gatos, atendendo as necessidades do

de Meio Ambiente e Recurso s Hídricos.

Marilete Chiarelotto

7L597
Departamento de Meio Ambiente e Recurso Hídricos

Prefeiturø Municipal de Marmeleìro

eleiro

8561 5-000

Paraná

Marilete Chiarelotto

de Meio Ambiente e Recurso Hídricos

REG DSTRO PREE paços taautorização pata
eventuale decontratação paempresa fornecila entom

para ecães necessidades doatendendo ASgatos,raçao
e Hídricos.RecursosMeio Amb¡entede
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PAPEL TIMBRADO

Atendendo solicitaçãô de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
produtos solicitados:

Valor
Un

Valor
total

Item Qrd Unid Descrição

/6s{

rc /(w'c

)

1 100

.t

saeo

,, Ração para cães adultos:.grãos:pequenos de flácil

mastigaçflo, composição brásica: milho integral moído,

farinha de vísceraó de aves, farelo de soja ou farelo de

'trigo, ffiha de carne e ossos, óleo ou gorduras de aves,

aditivo palatabilizantes à base d,e figado suíno e figado de

aves ou hidrolisado a base de figado de suino ou figado

de aves, farelo ou farinha de linhaça, cloreto de sódio,'

plemiì vitamínico e mineral,'corantes, flavorizantes,

antioxidantes, preúioticos - MOS'ou similares, extrato de

yuccq polpa de vegetais (cenoura" sal.são, beterraba,

sals4 alface, agiáo,espinafre ou similarés). Com

garantia de: umidade mínima 9Vo;proteina bruta mínima

23%; extrato etereo mínimo l}Yo; matéma r4ineral

mínimo 7o/o,nnténa fibrosa mínimo 2Vo; cáùcio mínimo
}rïYo;fosforo mínimo 0,67o1ômega 3 mínimo 0,15d/o,

ômega 6 mínimo 2%o.Sacode20 kg.

/v9ø
208

/5-504r
3 100 saco

Ração para cões filhotes: grãos pequerros de flácil

mastigação, composigão básica: milho integral moído,

farinha de vísceras de aves, fa¡elo de soja ou farelqde
trigo, farinha de carne e ossoil, óleo ou gorduras de äves,

aditivo palatabilizarræs à base de figado süíno e figado de

aves ou hidrolisado a bgse-de figado de suíno ou figado

de aves, farelo ou farinha de linhàç4, cloreto de sódio,

premix vitanínico e mineral, corantes, flavorizantes,

antioxidantes, prebioticos - MOS ou Similares, extato de.

yucc4 polpa de vegetais (cenour4 satsão, beterr¿ba,

salsa,alfaqe, agrião, espinafre ou similares). Com
garantia de: rinidade mínima 9Yo;proteína bruta mínima

28%; exfato etergq mínimo 9%o; maténamineral mínimo

.7%o,maténafibrosa mínimo 2%o; câlcio mínimo 0,8Yo;

fosfofo mínimo 0,7 Yo; ômega 3 rnínimo 0,2Vo, õmegq 6\ 
mínimo ZVo.Saøde 20 kg.

4 50 saco

Ração para gato: milho integral moído,'faiinha de
' ìi.""os de aves, farelo de soja oufarelo de gluten de

milho, farinha dê carne e ossos, óleo ou gordura de

frango, aditivo palatabilizante a base de flgado de frango

ou hidrolisado a báse de flgado de aves e/ou figado de

suÍno, extrato de levedwas, óleo de peixc, premix

vitamín¡co e mineral, regulador de acidezcloreto de

Hs.s

,r/g
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cNpJ/MF' c3! t¿ OJO goo.,.ls "€c'41^Yc'+^\'e' crDA-

ENDEREçÖ connplETo: e;.^d^ tn",..!- , 385, G-}.o , YÌ"bwrns!¡rsrÞ

NoME oo hespotrlsAvel eELA EMeRESA: :ßn ul¡ tY*ul.-c-
.U

cPF N': Q3S8å-S ln S-t
RGN": qe83861
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (novénta dias)

Cidade, de 2022.

TURA REsPoNsÁver

"nöu*tggP
o.reLlffi glå"¡lot-tu

, sódio, antioxidantes,'flavorizantes, prebiótico - MOS ou

similares, exlrato de yucca. Umidade mínimo lO%ri,

proteína bruta mlnimo30Yo; extrato etéreo mínimo9%o;

matéria mineral mínimo }Yo; matériafibrosa'mínimo 2Yo;

, cálcio mínimo 0,6o/o;fosforo mínimo 0,7o/o: ômega 3

minimo 0,2ò/o; ômega 6 mínimo 2Yo. Sacode 20 kg.
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PAPEL TIIIIIBRADO

Atendendo solicitàçäo de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos

produtos solicitados:

Valor
total

Valor
Un

Unid DescriçãoItem Qrd

I00 saco

Ração para cäes adultos: grãos pequenos

mastigação, composição hisica: milho integral moído,

' f.rinhu de vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de

trigo, farinha de carne e ossos, óleo ou gorduras de aves,

aditivo palatabilizantes à base de figado suíno e fígado de

aves ou hidrolisado a base de figado de suíno ou figado

de aves, farelo ou farinha de linhaç4 cloreto de sódio,

premix vitamínico e mineral, corantes, flavoriàntes,

antioxidantes, prebioticos - MOS ou similares, extrato de

yuccq polpa de vegetais (cenoura, salsão, beterraba"

salsa, alface, agnáo, espinafre ou similares). Com

garantia de: umidade mínima 9Yo;proteína bruta mÍnima
' 23%;extrato etéreo mínimo 1,0Vo;maténa mineral

mínimo 7%ì,maté¡iafibrosa mínimo 2%o; câlcio mínimo'

0,8%; fosforomínimo 0,6o/o;ômega 3 mínimo O,75Yo,

. ômega 6 mínimo 2%o.Saco de20kg.

de flácil

1

Ração para cães filhotes: grãos pequenos

mastigação, composição brásica: milho integra.l moído,

farinha de vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de

trigo, far.inha de carne e ossos, óleo ou gorduras de aves,

adiiivo palatabilizairtes à base de figado suíno e figado de

aves ou hidrolisado a baSe de figado de suíno ou fígado

de avès, farelo ou farinha de linhaça" cloreto de sódio,

premix vitamínico e mineral, corantes, flavorizantes,

antioxidantes, prebioticos - MOS ou similares, extrato de

yuòca, polpa de vegetais (cenoum, salsão, beterraba'

salsa, alface, 4grião, espinafre ou similares). Çom

garantia de: umidade mínima 9%io;proteína bruta mínima

28o/o; exnato etéreo mínimo 9Yo; maténa mineral mínimo

TVo,maténafibrosa mínimo 2o/o; cátlcio mínimo 0,EYo;

fosforo mínimo0,7o/o; ômega 3 mínimo 0,2Yo,ômega6

mínimo 2Yo.Saco de 20 kg.

de.fácil

3

ì

100

I

saco

saco

Ração para gato: milho integral

vísceras de aves, farelo de soja ou

milho, fa¡inha de carne e Qssos, óleo ou gordura de

frango, aditivo palatabilizairte a base de figado de frango

ou hidrolisado a base de figado de aves e/ou figado de

suíno, extrato de leveduras, óleo de peixe, premix

vitamínico e mineral, regulador de.acidez, cloreto de

moído, fa¡inha de

fa¡elo de glúten de.

4 50

t



dia/mês

s !., 0

de 2O22

RA-1o soclRl-: é,/t/ru,/ :ýq"pÐ4o "?//ãP4 r14ê

oNPJ/MF, ß âZa ?6zsax-sz
ENDEREço coMpLEro: /uÅ rzaafl.q4q 2.23' 4ÿæo
NOME DO RESPOUSAVEI PELA EMPRESA: ê ê/¿Øa/
cpF N.: A76- fu) ö8?.2e
FrG N": 6-aaz. /á8
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Cidade, fu K 29 rØio
4

NATURA DO RESPOttS4Vel

sódio, antioxidantes, flavorizqptes, ¡irebiótico - MOS ou

similares, exhato de yucca. Umidade mínimo 10%;

proteína bruta mínimo 30%; extr¿to eté(eo mínimo 97o;

matériamineralmínimoS%o;mat&lafibrosamínlmo?Yo;
cálcio míninio 0,6o/o;fosforo mínimo 0,7Yo; ômega 3

mínimo 0,Z%io;ômega 6 mínimo ZYo.Saco de 20 kg.
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PREGÃO PRESENCIAL N. 83I2O2O

ATA ÐE REGISTRO DE PREçOS N'8712020

A PREFEITUM DE PRIMEIRO DE tulAlo' pessoa jurldica de direito priblico' oNPJ nê

76.245.059,1000141 com sede na Rua Onze, nq 674' CEP: 8614GC00, por intermédio da
Prefeita Sra. Bruna de Oliveira Casanova, brasileira, cåEãdai portadora do RG no

8.133.1ô8-i/PR, e do CPF no Û53.332.629{O, resídente e dcrniciliado, na Rue einco, nc

8?3, Centro, Primeiro de Maio, Eslado:doÍPaøná, conside¡ando Ð julgãmento do
PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇOS Na 83/2020 cuia homologação
foi publicada no iomal êficial do municipio na €díção do dia 0il12t2O2fi. RESOLVE
regist€Í os preços ca ernpresa TRI-CAMPEÃO COI\iERCIO DE lvtATERlAlS DE
CoNSTRUçAO rTÐA - rr¡iE, CNPJ: 26.221.4il1O0O1€6, ehpresa vencedora dos ltens
ronstantes na cfáirsula quaila, atenderdo as condições previstãs no ìnstrumentc
con'vocatório e es ccrstantes desta AÞ de Reg:stro de Pre.cos. sujeitando-se as partes
às normas ccnstantes das Le¡s ncs 8.66ô119S3 = 1C,î2A|2AO2, e alterações e Ðecreto
Municipai n' 243512,3'39 e demais normas aclicá.¡eis.

1. CI-AUSULA FRIMEIRA , DO OBJETO
1.1. Constitut ob¡eto des:a ticiteçåo o Registrc de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses
para eveñtuai cÐntrâtaçãô dos kens relacionados no Anexo I e de acordo com as demais
condiges e especÍficações ca¡ishntes dc Edilal do Pregão Presencial n. Bgn0Z0.

2. CLÁUSULA SEGUNDA . ÐOS DOCUMENTOS ¡NTEGRANTES ÐO ATA
2.1. Constih¡ern parte integrante desta atâ, estando a elâ y¡ûcufâdos. como se rês.,â
el¡\'essem lranscritos, os seguÌntes docu:hentos, cujo teor as paries declaram ter pleno
conhecimento:
2.1.1. Edita! de Pregáo FresÊncìat N"83/2020
2. 1 .2. lr¡lemorial cêscritivo.
2.i,3. Proposia Ce Preços.
2.1 4- .a.ta d€ julgamentc cio pregão nÈ 9312020

3, cúÚsulA TERcEIRA - DA VlGÈNclA DA ATA oE REGISTRoÐE PREço8
3-i-.EAia de_Reg:sirc de preços teÍá varídade por 12 {dcze) rneses sucessivcsl þrmitidae pic.fcgação ou não. de ãcûJdc corfi cs terrfios do parágrafo, rinicc do aniio æ Oã
Decreto M:jniclpat! nc 2435f.AC9, a partir da da.ra de suâ 

"s"-inaro-! 2. Durante o pr¡rzo de vafidace. desta Ata de RegÍstro de preços, a pr€feiiJ!-a de
Primeiro ce Maio, nâo seÉ obrígada a firr:rar as ccntãtaçõe€ que áees pocerao a,oø¡
facul'.andc-se a rcaitz,çàc dé ric-rtagão especifica páa a prestação de serviôospreie.{iida, sendo assegur¿dc ac benefciárío do regidtro p,edrenc-¡a'¿e dn";;;it
em igualdacie de condiçoes.
3-3. .O prese¡te contr€to someÍ:tê Êoderá s€r Ð¡omoado atendidæ æ sequinùes
reqaisitos;

!.!.! obielo e escopo do conbeto seião ¡nâlterâdos p€!â prorrogaçãoi
3.3-2 manifstaçåo de ¡ntereÊæ da Adminístraçåo è ¿o.'coft ãtaio declarados
expressamente;
3.3.3 verif¡caçãc da vantajosidade da prorr€açåo devídahente lus.Jficada nos n
autos do prccesso admiirísfrativc. B
3.3.4 rnandenção õas cond¡goes de habilitação pe¡o conÉratåCc; 

t /

^-/L'\)

QnæîEént tcitatóóc 4c!tsi+o c aic;wptøt nanu 4c polr1 7wþ:taot
øc t45 tusamü ¿o ÍÊ;

3.5.5 preço contratadc ccmpativel com o netcado fonìecedor do objetû
ccntratado-

4, CLÁUSULA QUARTA. DOS PREçOS REGISTRADOS
4.1. Os preços registradas, a espeificação dos itens, os quanlitativos, as matc¡ls. âs
empresas fomecedoras e o norne do repíesentenÞ ¡egal são os constantes das
propostas e da âta ce ¡ulgame$to do Prêgäo Presencial n" 8312020.
4.2. Os preços registrados são os seguìntes:

1 RS44.627.20

RS4_0s0,o0

R$ 7.052,50

Velor Linit.
RS

RS 112,50

RS 77.50

608
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Mât
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Des.ricão

Reçåo
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para especíe
fiihote æm

garant¡a de nc mínirno
289¿ de oroieine br-rtâ
Reçâo para espêcle feliÊa
- Proteínã brilta fllnilo
30% - Saco de 10 (G

hem

2

Ração
cån¡nâ

pãra
edulio coc:

cie no mínimc

4'3. Du'nie a vþência desh Ate, os preço€ regísÍados seËc fixos e irreajusfåve's.
exc€to ñas hþóteses, devÍdamente comprot¡ac¡as de ocoÍêñia de sit'açäo pL;i$a;
alÍnea'Cl do íncíso ll do art-6sde Lei.nie.6661g3.

5. CLÁ.uSULA aUiNTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRo DEPREçOS
5-i- o:ge.enciamento desf€ insi.umento caberå å D¡vi€o ce Materiai e comcras doDepartåneûio de Adm¡nistraçåo. oo uunicrli; 

"þ-ïñ;äï;' ;'ã;:""ff ":
íesponsabitidade do o servidor. José Amaur! p"*r, *.¡o Cpf; Sia2tb.¡Oî_SSldesignado pera portaria n'48i4 da secretariãào rvr-Jiäîmü,ente e Recursos Hidríc¡s.
6.Ct-AusuLA€EXTA - ÐA UTlLtzAçÂo on eTAoe REcrsTRo:DE PREçOSô î. Duran..e a sua vigénc:a,_a. presente A*a pocera ser utjlzada pof guahuerdepartamento do Município ie.pr¡meiro de rvra¡o. itJiånt" 

"rrn"estação 
de interesse,rnlo ao DeÞanar¡enio ce AdmiE¡slra'âo, p"r" qu" 

"=i.-"',i"rize e inJiiue ; Ë-;-*.r=prestadcres cie seruiçcs e respectivojcreår; :ere;ãrãäàdos, obedecendo à ordemde^ciassficaçãc, e Cexie qve cornpovaCá a vantag"r. ---
þ-2. As aqursições não poderão 

9xlder a lO0* lcem por cefto) dos guar:thÞtivos
legqrados nestâ Atâ de Registro ¿e preÇos.
3'e rJ' .epanamemos que utirtrarern esta Ata.de Regisiro cie preços, deverão observar,quento ao preçc uníiário. as cláusutas e condþo"" å^sf""æ= Ad Eåita¡ do p,"S;;;;;
a precedeu e íntegrâ c presente instruru:nto Cå cornpÀmËsi.

7.CLÁUSUI.A, SÉTI'¡IA - DO LOCAL E PRÂZO T}E ENTREGA7.1. O Local de entreqa do Ëem e seus prazos serão repassados pêle prefeitu¡a dePr¡meiro de Maio, porinærmédio a. o"õ"làäãi,o 
=äi¡"iåiL do servþ, devidamenteindicado e identificado na respectiva NAb _ Nota deãr'tËËåøo ¿. Despesa. f tH
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rPrefeiturø fo{-uniripaf {e Srimpiro [etPrefeiturø 1Ul:unicipaf leQrimeiro le |¡vÍæin
Prudwcn¿c ûci¡¿tmø ø niroenycn, aqrø{c g:øfsia &

ìak w tõn6 J? Lcì

contratuâis.

s. cLÁusuLA NoNA - DAS sANçOEs ADii¡llNlsrRATlvAs
3.1, Pelo inadir¡plemento total ou Parcial da Ata, ìndependenten¡ente de reso¡sáo, a
CONTRAîADA ficara sr.ijeita. a crìtério da Prefeitura Nlunicipal, às seguintes
penaliciades:

â) Muite Ce 1C% (iez por cenioi peia ìnexecuçáo parcìal de ate, inc¡dindo sobre o
valor cio salio do mesmo. na ocasiãc.

b) Multa de 2ü% (vinte pcr cento) pela ¡nexecução Total da ata, ¡n3idinCo sobre o
valor totial do rilesrnc.

ci ?e!o não aîeûcimento de qualquer ordem, dentrc dc prazo estabelecido. ficará
a CONTRATADA sujeita à mútta de 5% (cinco por centc) do valor total da Þtura do mês
d'e origem Ca ir.regularidaCe, a ser descontada no primeiro pagamento subsequente à
infi-açao.

di Pela inexecução totai ou pârc¡al do d¡spósto nesta Ata ey'ou seus anexos. ou
por ¡mpeíc¡a. poderá ser reecinciida a contratagâo, ñcando a CONTRATADA impedidâ
de par+Jcipar de licitaçöes realizadas pela PREFEIIURA tutUNlC¡pAL. peto periodo de
02 (doisì ancs, sem prejuízo Cc disposto nos derna¡s subitens deste item.

e) As sançÕes previstas ncs subitens anteriores poderão ser apl¡cadas em
conjunio ccm o dispcsto na Lei 8.66ô193 e dercais legisleções pertinentes.

T As multås previstas neste ltem, náo teråo caÉtef compensatório. maÊ
rlrerarr,ente mcratório e c pegar:ìerìto delas não exí¡le a CONTRATADA Ca reparação
dss e'rentuais danos. perdas ou preiuizos que seu ato v¡er a acanetar.

g) As sançÕes sáo i-iependentes e â ap;¡caçåÕ de un¡a näo exclui a das outras.
sendo descontaCas do pãgarnento respectiÿo ou, se for c caso. cobrada iui¡cialmente,
9.2. Da Curnuleção ce Sânções

9.2-1. A sançáô de descredefic¡amento do Caeaslro de Fomecedores da
PREFEITURA poderá ser aolicada qjmu{afivamente corn a rnulta, farultada a defesa
prÉv¡a, nc pÆo de cnco d¡as i:teis, a contsr da datã de publ¡câção na ¡mprensa onciâ1.
9:3. Da Convocaçåo das L:dtentea Remanescerites

9.3.'i C€so o adjudicatário näo apreseÍie situação reguler no ato da ass¡natura do
insnumentc da ata de reg¡stro de preços, se recuse assinar c ¡nstnjmento equi.Jafente,
serãc convocades para âssiná-lo as licitantês remanescentes. obseruãde ã crdem declassificação. 

ì ,/
ø

<lv¡æJìnato âitetórit c4úaiio a micæ*qrcx, aa¡tæ & pcaw pusufsiu
@no !4is tis ttm6 {o frí

9.4 - Da Extensáo das Penalidades

que:
9,4.'l - A sanção prevista no item f 0.1. ib" poderá, tambérn, s€r apl¡cacja à lieÍtante

a) apres€ntar cjocumentação ialse;
bi ensejar o retardamentc da execução do objeta do ceriame;
cj nãc mantivera propostaì
di falhar ou Ýrau,Jat a execução da ataì
ei ccmportar-se de rnodo inic¡ðneo cr come:er irâuúe fscal-

10- cLÁusuLA ÐÉC|MA - DAS ALTERAçôES NA ÁTA DE REGTSTRO OE pREços
10.'í, A Ata de Regisko de Preços poderå iofrer atterações.,obedecidas,as dirp;;çõ;
condcias no art. ê5 da Lei no 8.6ô6, de 1993, quando:'
13.1.i. Houver reduçâo nos preços praticadcs no mercådo, em relaçdo eos preços
iegislrados. ou de fãto que eleve o custo dos serviços ou bens regisiraãos. caËnoã a
Contratante promcve¡ as necessárias negoiaçóes junio aog,.omeädores.
1c.i-2- Qìrando o preço inÌciarrnente registraão, for motivo supeNeniente. tornar.se
supericr ao preçc praticado no mercado, ãevendo o Mun¡cfpio:

1Ð.1.2.1 . Convocãr o fomecedor v¡sando a negociafåo para reduçáo de preços e
sua adequação ao praticâdo pelo mercado-

iG.1,2-2- Frustrada a negociação, o fornececor será riberado do comcro¡nisso
assurnido. e

10.'1.2.3. convocar os dernais forrecedores visando iguai oportln¡dade denegÕciação.
i0.1.3. Quando o creço Ce mercado tornaÊsê superior aæ preços reg¡sÞados e ofomeceiior. med¡aniÊ !.ecueimento Cevidamenta cornfio.J*io. nåo prd;-"-;;; ;ccmpfcrn¡sso, a Contratante po<ierá:

10.1.3.1_ Líberar o ,.crneceCcr do compromisso assumido, sern aplicãção dapenafidade' confirmãnco a '/eracidade dos rnotivos e ccmpiovanies epresentacios. e sea com{lticação occner antes dc pe.d¡do de prestâcäo d;;:;h;; * -*' '
10.1.3.2 Convocâr os demais pàt"Oo?o vi*_O.i igual oportuniciade denegociaçâo.

':0.1.4. Nãc havendo êxi.o nes negoûações. a Con:rater¡le ¡rá proceder å revogaçáo daAtâ de Regisrro de preços. aoot"não À'ñù;-äñ;öå* obtenção da conrataçãoftlais vantejosa à aquisição pretendida.

II. CLÂUSULA T}ÉCIN¡A PRIMEIRI . DO CATTCELA*ENTO DA ATA DE REGISTROÐE PREçOS.
i1'1' O ícmecedor terá o seu.fegistro de creços cancerado na Ata, por ¡nteméc.io deprÐcesso adminístrativo específicr. asseguiaoô o ccnt,'-à¡tãr¡o 

" ".irå oui."å,"--'- --11.1.1. A pedido. quando:
1 I..1. f .1 . Comprov_¿¡ s5ta¡ ímpossibilitado cje cumprir as exigéncias da Ata,por ocorrênc¡a de cãsos foduitcs ou ce íorçã raitr. --
1î.1.f .2. O seu ¡re.ç_o_ r:gis.ua¿o seicmarìornprcvadamente, inexequlvel

:î,fïçao da etevaçâ'o <¡os preços de merca¿o dls' ,n"u*os que compõem ocJsto do serviço.
1i .1.2. pot inic¡aliva da Contratante, quando:

11.1.2.1. O !.orÍlecedor não ace¡tar reduzir o preço registrÉdo, ha hipótesedeste se tomar supe4or àqueles p.tio¿"" nornr-Äi". e1i.1.2.2 o fornecedor i"nt", qu"qrèi'ãiãiø. de r.,:abititaçáo ou Þ
quelífica.ção técníca exigida no processo licitaø¡io. 

- - -''-- '- "'""'-*" 
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Por rezôes de interes'se pilblicc, devidamen'.e motivedas e

,r**lt.t.r.o ñãc cumprír.as obrígaçoesi deco¡rentes da Ata de Registro r]e
r1..t.2.S O -rf:ry-o: 

lio.*m.palecer or¡ se re€usar a letírar, no Þrazoedabelecído- os pedidos decorænto aä nA ã" nt ho cte pæços.
. 11:i.2.6 Caracterizada C*tCu"r-h¡oótä.ãä
iåiå.;3.""Jt"'.r".x",,å:Ãñ;'riä.ffi ä."'å:$*åf :":ruï#äfl

1i.1.2.7 O iome€edor não retirar a respectiva not,a de empenho oü
;Ï#åtr"åH'rl:,':nie' no prazo 

'ir"¡"L"¡ãã" 
p€ra Adrniôisrr¿çào. sern

kl,i"Hiffi,,,.
:J#:îÍä"f ",.*,,"fiffi;#Æm*#"J_TF:t,",mim
l3:ffflji.?,äimfffqrRA - Do FoRNEcTHEÀrro Do oB.,Ero
.¡¡"p"*oooËà-¡äiä'Ë,öä:,53ilffi5:ij"Hi:**¿even¡ã-r'o-user,a¿oo

ï.:ny.T;J E"IMA euARrA - DA puBuctDADE
¡+. r. À aoJudrcÍ¡çåo e hanÐlolPreçcsquå*;ã;,bË;å-"fJXf :,1#å1:""ir:m?JapresenreArâdeResÍsrode

fr 

'åå'id:i:#,ËJ#?ää¡årii,-i,",H#i*rräffi 
"î:r;:;

lã#äimnte ;\{a será o <io Munícrpb de

Assim' jusbse co¡nah¡das' as partes assínam:o presenieinskumfitoem.2 
(duas) Ýies.

prefeitula 
Â/,uniirþs I dê

ø-1re de 2020.

'tj

H
èÞ



ração cão adulto.PNG (PNG Image, l9l7 x 1045 pixels) - Scaled (53%) htçs://webmail.ma¡meleiro.pr.gov.br/roundcubemaiV?_taslcmail&_mbox:INBOX&_uid:121...
\

a mgãritehria@n¡år/spsia¡ógæ?0þÐ.isf ¡irýp/eä1496{d#ê/e.ðV J--'-- }

* tr* *ìk 5 {s)AvaliarEkrto

V€fldùto po{ åS¿aSæggarê
Enfiêgue pôr Mogcc¡¡

eor nc f 45135 à vista atùé d? *€s{}Ðtú}

cù Rg 153.m ern 3xde RS 51.æ sem iuros

&{ais frmas # Ðæame*to

CoÍsilttârffazÕ e vdordô frete

3BCæ43ù g( Nãc ser o Cf-P

ÉÈ

ô > Petstq ) RaçâaSecapa-ata.hoffo

Specialdog came 20kg - manfrin
aéd!goaâi¡11964d I Vèf des¿riciþcÐrïileta I ægl-Ðü

Produåcs patrocinados

<ç

pmRprc&sgo. ffi, rã{a q

= 
Tcd¡s Os êpf,rt¡ñen?Os v arrrr- d. a ¡ (ì-lrri¿iÉi l,',t+s i ;:FijiJr.é^9.:G -'. a \i:1{, i¡rlaìrñ?:{ La S;ialì Sm¿rlphcniæ B3rIe a SJperÂpp C¡rt¿o M¡g6iu

MOgOLU Ý. 9.,n.Yr Ýirtrlr I.r"9 t i :.+lii::r.:i

g Á{t{Ðna'¿ sã.ok

t
(

J\)ôè
lJ

1of I Ol/041202214:45



ração cão filhote.PNG @NG Image, 1919 x 1944 pixels) - Scaled (53%) htþs://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemaiV?_taslçmail& :mbox:INBOX&-uid:121..-

¡ É*

ñ)FelShor>OutræPeS

Ração Cães Filhote Special Dog Premium Júnior 20Kg
C{idigô jhtsft3ks7 i ÞrdçsE:¡SéeÆrÝtp.Cta } S*esrâ-Ð€

Produtos pakocinados

Avaìiar arodt o

Vædido por Fet Life Miraîd5pûlb

Entregue pcr lqa.v

de RS 393.W

pot ns I 6711 I à yista i5èå dedÝârûrç)

ou RS 175.9) ern 3x de RS 5€.63 sernjuros

Þleis furmæ de Eacá¡n€nto

Consuliar piazo e velcr dû frete

¡OûùûSæ Ok NãcseroCEP

<Ý

''- ,1,jj-;ì -i:r .1.:r:::ir-.j';1ì l: .1'r rl.-':. :--- ÌÌ:'.4. - '' ,: _:- rl'

I

! Adtoær è sacola

t-¡
ß¡.)cÞ

I of 1
OllMl2O2214:45



rl1

MUNIC iPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 28 de junho de2022

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle lntemo
- Procuradoria Jurídica
- Pregoeiro(a)

Preliminarmente à aulorizaçáo solicitada mediante ao requerimento que consta nos autos,

expedido pela Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o presente processo

deverá tramitar pelos setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentáriapatafazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento

contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação

adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente

certame.

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das

recomendações do TCE - PR por parte do controle interno.

Cordialmente,

Jair Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licilj!9ie(dutUtrulçi$-m.Csy-,hr/liç-it¡rc-arl-q2(ùlrat:l-ltç-Lç:lr-t:.pt-g¡v*[r - Telefone: (46) 3525-8107 / I105



MUNrcíplo DE MARMELEIno
ESTADo oo pnnnNÁ

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

pAREcER coxrÁnu,

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022, para
verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obiigações decorrentes
do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

I ' Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas
abaixo;

I _ DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2.73612021

IV - Lei Orçamentaria Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs. : Saldo orçamentári o em: 28106/2022

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Número do Ano: 13212022
Data do Processo 28106t2022
Modalidade: Eletrônico no 080/2022
Objeto do processo: Contratação de

atendendo as

empresa para fomecimento de ração para cães e gatos,
necessidades do Departamento de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos
Valor Máximo: R$ 38.626

Conta
Orgãol

Unidade Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte Saldo
o

1995 12.01 18.542 0037 2.090 3.3.90.30.06.00.00 0 50.000,00

0 - Recursos Ordinários

Respeitosamente, ,)

'&^u*l*cÞìe-
Waldir Luiz).lnzmeyerJunior

Contador
cRciPR 07llsz/o-g

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal24 - CEp 85.61 5-000
E-mail: licitac¿rp@unnræLçir¡r,p.r:.gov-lu/--Lr-c-ltaxo0-2(.0ìrr¡-r¡-uçlç_ilq.p,r'.gqv.þL - Telefone: (4ó) 3525-8 107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 28 de junho de2022

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022,

informamos a existência de recursos financeiros para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

da contratação solicitada pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme
requerimento que consta nos autos, sendo que o efetuado através da Dotação

Orçamentária indicada pela Divisão de Contabilidade. processo licitatório para Registro de

Preços, o Departamento solicitante deverá de Fazenda para verificar a

existência de recursos financeiros antes da solici

Respeitosamente,

Diretor do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: liciracao(â.rn¿U1¡S]_cirqnr:gA¡1}¡1-licitacaOlZúÌD¡r¡cleilo.p_r:grLu-h - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNtcíplo DE MARMEIËndry
ESTADO OO P¡,NENÁ

Marmeleiro,23 de junho de2022.

De: Pregoeira(o)
Para: Controle lntemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade Pregão

Eletrônico nP08012022 e Minuta do lnstrumento Contratual para os fins previstos na Lei no 10.520, de 17

de julho de2002; do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019; do Decreto n" 7.746, de 05 de junho

de2012; da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da lnstrução Normativa
SEGESiI\4P no 03, de26 de abril de 2018; da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006 e

alterações; da Lei no 11.488, de 15 de junho de2007; do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015;

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto Municipal n' 1.519/2006,

de 26 de outubro de 2006; Decreto Municipal 1567, de 27 de março de 2007, bem como as norTnas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

Respeitosamente,

de
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EDITAL DE PREG.ÄO ELETRÔNICO N' O8O/2022 - PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I32 12022

R-EGTSTRO DE PREçOS
DATA DA REALIZÃÇÃOz t810812022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: àS O9:OO hOTAS

LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro - Paraná

www.comprasqovernamentais.gov'br "Acesso Identificado"

EXCLUSIVO PAIU{ MICROEMPITESA E EMPIIESA DE PEQUENO PORTE

o MUNICÍpI9 DE MARMELEIR9 - PARANÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, toma

público para conhecìmento dos interessados que na dãta e þca] abaixo indicados realizarâ licitação sob

modalidäde pREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR PREçO EM REGIME DE VALOR

uNliiruo Do ITEM, objetivando o REGISiRO DE PREçOS para futura e eventual contratação de

empresa para fornecimento-de ração para cães e gatos, atendendo as necessidades do Departamento de

trrteio emUiente e Recursos Hídricos, óonforme as descrições dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei no l0'520, de l7 de julho

deZ002,do Decreto n" l0.O24,de 20 de setembro de2019, do Decreto no 7'746, de 05 de jutho de2012,

da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP n"

03, de 26 de ab¡¡l de2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11.488,

de 15 de junho de2007,do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a

Lei no g.øøø, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n" 1.51912006, de 26 de outubro de2006,

Decreto Municipal 1567i de 27 de março de 2007, bem como as nonnas vigentes e aplicáveis ao objeto da

presente licitação.

São Pregoeiros, deste Município, Franciéli de Oliveira Mainardi e Everton Leandro Camargo Mendes,

designaÀ'os pela portari a no 6.ò8512022 de 21 de janeiro de 2022, publicada no Diário of,rcial Eletrônico -
E-Atos, Município de Marmeleiro - PR.

I Do ENCAMINHAMENTo DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

ELETRôNICO

1.1 O recebimento das propostas, aberlura e disputa de preços, será exclusivamente por meio

eletrônico, no endereço www.comprasqovernamentais.gov.br.

1.2 A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRONICO ocorrerá dia 18 de agosto de

2022 ùs 09h00min, oo rit. www.comprasgovernsmentais.qov.br, nos termos das condições

descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

2.t constitui objeto deste PREGÃO, o REGISTRO DE PREçOS para futura e eventual

contratação d" 
"-pr".u 

para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as necessidades

do Depafamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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ESTADO DO PARANA

Z.Z Edital e s€us Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos

www.comprasqovernamentais.qov.br e http://www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php.

MUNIC ípro DE MARMELEtRozk

A licitação será dividida em itens, conforme tabela no ANEXO I do edital, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordôncia existente entre as especificações deste objeto descrito nas Compras

Governamentais e as especifrcações constantes neste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de

Licitações pelo telefone n' (46) 3525-8105 I 3525-8107 .

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pelo

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, telefone n" (46) 3525'2086.

DO CRITÉRIO DE JI]LGAMENTO

O critério de julgamento será o de MENOR PREçO LJNITÁRIO DO ITEM, observadas as

especifrcações técnicas constantes no Anexo I e demais condições def,inidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa 66ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos

e sucessivos, com prorrogações.

DA TMPUGNAçÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRrO

Qualquer pessoa, física ou juridt_ca, é parte legítimapara solicitar esclarecimentos ou providências

em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com

antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do

certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao(a) Pregoeiro(a) e protocolizadas em

dias úteis, das 08h30min às l7h00min, na Avenida Macali, n" 255, Centro, Marmeleiro -
PR, Setor de Protocolo, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:

I icitacao@ma rmeleiro. rr r. gov. b r.

4.1.2 Caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da

data de recebimento da impugnação.

4.1.3 O(A) Pregoeiro(a) deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a

fòrmulação das propostas, será'designada noia data para arealização deste PREGÃ,O.

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de

pessoã fïsica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia

äutenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador,

que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da

impugnante.

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

considerados quando solicitados por escrito ao(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, até 03 (três)

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail

licitacao@ma rmcleiro.pr. gov.br,

4.3.1 O(A) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

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

s DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAçÃO

5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 daLei no 11.488, de2007, cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF, conforme disposto na lnstrução
Normativa SLTVMPOG no 3, de 26 de abril de 2018.

5.1,1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente

PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as

orientações que seguem no link: https://www.gov.br/comprasipt-br/sistemas/sicaf100-
digital, até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.2 Será vedada a participação de empresas:

a)
b)
c)
d)

e)

Ð

Pessoa fìsica;
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
lnteressados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
Que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado
ao governo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente
público que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, ou pregoeiro(a) ou
servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n.o 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
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5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
5.3.4 Que não emprega menor de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7o, inciso XXXII, da Constituição Federal.

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente.
5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degtadante ou

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1o e no inciso III do artigo 5" da

Constituição Federal.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.

6 DO CREDENCIAMENTO

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.4

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

t.5

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comr¡rasqovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações

inerentes a este Pregão.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles

se tomem desatualizados.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento

da habilitação.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCIIMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema. concomitantemente com os

documentos de habilitacão exieidos no Ítem 10 do edital, proposta com a descrição do objeto

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,

então, encerar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item l0 deste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas,
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7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

j.5 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante,

assumindo 
"o*o 

hrrn"s e verdadeiräs iuas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto'

7.6 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a

descrição dos iteni etonsiderar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo

detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso)

em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a

vírgula.

7,7 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, tråbahistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fomecimento dos bens ou da prestação

de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marmeleiro'

7.B lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsávei pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.g Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realizaçáo dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.

7.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e pata acesso público após o

encerramento do envio de lances.

7.ll As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, $ 1o da LC no 123, de 2006.

8 DA ABERTT]RA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E

FORMULAçÃO lrc LA¡ICES

8.1 No dia 18 de agosto de2022 às 09h00min, horario de Brasília-DF, a sessão pública na intemet

será aberta por õomando do(a) Pregoeiro(a), com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas

e início da etapa de lances'

8.2 O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

não estejãm em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema' com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes'

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os

licitantes.

8.5 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.

8.5.1 A disputa se dará pelo valor unitário do item, sendo que se consagraró vencedor o

licitante cujo valor DO ITEM for menor.

8.6 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$

1,00 (um real).

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

sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7.1 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregño eletrônico o modo de disputa "ABERTO",
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.10 A etapa de lances da sessão pública teró duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será

pronogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos
do período de duração da sessão pública.

8.1I A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,

inclusive no caso de lances intermediários.

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública enceffar-

se-á automaticamente.

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que hajaa prorrogação automática pelo sistema, poderá o(a)

Pregoeiro(a), assessorado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão

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

8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema

8,16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.
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8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.18 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

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

8,19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a

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

horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.

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

no art. 3o, $ 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens

produzidos:

8.20.1 No país.

8.20.2 Por empresas brasileiras

8.20.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País

8.20.4 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de

acessibilidade previstas na legislação.

8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.

8.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste

Edital.

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

licitantes.

8.24 O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação rcalizada, acompanhada, se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital ejá apresentados.

8.25 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da

proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapade negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo

estip,rtádo para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo

único do art.7o e no $ 9o do art. 26 do Decreto n.o 10.02412019'

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço9.2
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máximo fixado (Acórdão no 145512018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço

manifestamente inexequível.

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

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

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações

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

remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a

suspeita.

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para arealízação 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.

9.5 O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponível no sistema, no pÍazo de 02 (duas) horas, sob pena de não

aceitação da proposta.

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a)

Pregoeiro(a).

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que

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

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico,
sob pena de não aceitação da proposta.

9.6 Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço, salvo quando,
justÍficadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado.

9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinarâ a proposta ou

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

9.8 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e

horário para a sua continuidade.

9.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.

l0 DA HABILITAÇÂ,O

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verifrcará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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10.1.1 sIcAF

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https ://certidoes- a nf.anps.tcu. gov.hr /)

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 daLei n" 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas

ao responsável pela prëúica de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário'

10.3 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos arils. 44 e 45 da Lei Complementar no 123 , de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida p ar a aceiïação da proposta subsequente.

10.5 Para a HABILITAçÃO, será exigida a documentação relativa:

10.5.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO ¡UnÍnfCn consistirá em:

10.5.1.1 No caso de empresário individual: inscricão no Resistro Púhlico de

F.mnresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.s.1 .2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de

responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo. estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede.

1 0.5. I .3 Em se tratando de Microempreendedor lndividual - MEI: Certificado da

Condicão de Microempreendedor Individual - CCMT'I, na forma da

Resolução CGSIM no 16, de 2009, cuja aceitaçáo ficarâ condicionada à

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov,br.

10.5.2 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

10.5.2.I Certidão nesativa de pedido de falência ou recuperacão iudicial ou

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

referente à matnz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em

data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

10.5.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
consistirá em:

10.5.3.1 Prova de inscrição no .

10.5.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municinal,
relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de

atividade e compatível com o objeto contratual'

10.5.3.3 Prova de regularidadepara com a Fazenda Federal, mediante a apresentação

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
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Tìívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério da Fazenda.

10.5.3.4 Prova de regularidade para com a Eaze¡¡lAJ$adJ¡g¡ do domicílio ou sede

do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

10.5.3.5 Prova de regUlaridade para com a F a-enda Municinal, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado.

10.5.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o E!¡Âfl!-de-G4¡¿Úie
de Tempo de Servico ltr'GTSl.

10.5.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de lléhitos
Trahathistas ICNIìT), nos termos da Lei no 12.440, de 07 de julho de

201 l.

10.5.3.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde

que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta

condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regulanzaçáo

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com

efeito de certidão negativa.

10.5.3.8.1 A não regtlaúzaçáo da documentação no prazo estipulado

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções cabíveis.

Deverá apresentar a :10.5.5

10.5.5.1 Declaração Unificada conforme modelo' (ANEXO III)

10.5.6Paraefeitosda,aslicitantesdeverãoapresentar,a
fim de :

10.5.6.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n" 12312006,

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n' 14712014, de 07 de agosto

de 2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de

habilitação, a Declaracão de Microempresa ou T',mnresa de Pequeno

EsÉelANEXOnâ.

10.5.6.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou F mpresa de Pequeno Porte

expedida nela Junta Comercial do T'stado da sede da I.icitante, em data

não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados'
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O cadastro no SICAF, abrangonte dos níveis indicados no art. 6' da Instrução Normativa

SLTVMPOG no 3, de 26 de abril de 2018, polnnÁ SUBSTITUIR APENAS os documentos

indicados nos subitens acima 10.5.1 - Habilitação Jurídica, 10.5.2 - Qualificação econômico-

financeira e 10.5.3 - Regutaridade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios

apresentação.

Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o

licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de

pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar no 12312006, alterada pela Lei

Complementar n' I 47 1201 4.

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e

trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao

SICAF.

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo(a) Pregoeiro(a) e sua

Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar elros ou falhas que não alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins

de habilitação e classificação.

10.11.1 O não atendimento das exigências constantes no item l0 deste Edital implicará a

inabilitação do licitante.

l0.lt.2 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções

cabíveis.

10.1L3 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
parc a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.11.4 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

r l Do ENvIo DA PROPOSTA DE PREÇOS

ll.1 Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) convocarâ o licitante detentor da melhor oferta,

item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a

PROPOSTA DE PREçOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para

tanto, o(a) Pregoeiro(a) farâ uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante

anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.

tt.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessarios à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e jó apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de

inabilitação.
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I 1.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS)

HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 11h30min e

das 13h00min às 17h00min, contados da convocação.

ll.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: licitacaoíù,m rmoloirn nr oôv Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deveráq

l l.5

l 1.6

lt.7

1 1.8

entrar em contato com o(a) Pregoeiro(a) para conftrmar o recebimento do e-mail e do seu

conteúdo. O(A) Pregoeiro(a) não se responsabilizarâpor e-mails que, por qualquer motivo, não

forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de

Marmeleiro quanto do emissor.

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas)

horas, não serão considerados, para f,rns de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de

Preço, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta.

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do

prùzo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo'

É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no processo desde a

realização da sessão pública.

Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços

aÞ¿alizada ou não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) DESCLASSIFICARA e

examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a

apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

I 1.9 A proposta deverá conter:

11.9.1 Proposta de preços, conforme modelo constante no Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação

da proposta.

11.9.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

Indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas,

seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à
execução doobjeto.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data

estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art' 69, $ 2o

combinado com o artigo 66, $ 4o.

I 1.9.5 Indicação/especificação do produto e marca.

1 1.9.3

tr.9.4

I 1.9.6

lt.9.7

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas

casas decimais (0,00).

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender

todãs ãs especificações técnicas obrigatórias do Editat e Anexos sob pena de
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desclassificação.

11.9.8 O(A) Pregoeiro(a) reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo

sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

ll.g.g A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado

no dia de sua apresentação.

A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a proffogação do prazo de validade da

PROPOSTA por até 30 (rinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão

formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no

caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

Quando do valor total estimado da proposta final, ao realizar a divisão, o valor total pela

quantidade, caso o valor unitário de uma dizima periódica, o valor será truncado na segunda casa

decimal.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

MUNrcíplo DE MARMELETRo 
3il4

A documentação solicitada no item 10, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original,

quando solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) deverão ser apresentadas no prazo má*imo de 03 ftrês)

diflil¡Ígil, contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, no seguinte endereço:

Avenida Macali, no 255, Centroo Marmeleiro - PR, CEP 85.615-000. Aos cuidados do

Departamento de Compras, Licitações e Contratos e ao(a) Pregoeiro(a) responsável: Franciéli de

Oliveira Mainardi e/ou Everton Leandro Camargo Mendes. O envelope contendo os documentos

deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ,

número e ano do Pregão Eletrônico.

DA VERIFICAçAO DA DOCI]MENTAçÃO DE HABILITAÇÃO

1 1.10

ll.ll

12.l

t3

l3.l Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas

específicos, as seguintes situações:

13.1.1 Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
_SICAF.

13.1.2 Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente

impeditivo da habilitação.

I 3. I .3 Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil.

13.t.4

13.1.5

13.1.6

Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as

exigências editalícias.

Ter declarado no sítio Compras Govemamentais a "Elaboração Independente de

Proposta".

Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de

Emprèsas lnidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU),

disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.sov.br/ceis) e no

Caàastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa

(CNCIA) e no cadasrro de Impedidos de Licitar do TCEPR
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(http://servicos.tce.Þr.qov.br/tccpr/nlunicipal/a il/ConsultarlmpsdiclosWeb.aspx). Caso

haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de

habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, (o)a Pregoeiro(a) o

declarará vencedor.

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o(a) Pregoeiro(a) convocará o autor do segundo menor lance para

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de

preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido

pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

14 DOS RECURSOS

14.l Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse

direito.

14.3 IJmavez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação

das razões 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 indispensáveis à defesa dos seus

interesses.

14.4 Os recursos e conÍrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www. gor'. b r/com rr ra s/rrt-b r.

14.5 O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeitosuspensivo.

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contranazões, o(a) Pregoeiro(a) terâ até 5 (cinco) dias

para:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo

estabelecido.

14.6.2 Motivadamente, reconsiderar adecisão.

14.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar acontratação.

14.9 Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará
o procedimento à autoridade superior parahomologaçáo.

15 DA REABERTTJRA DA SESSÃO PÚBLICA

l5.l A sessão pública poderá serreaberta:
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15.2

l5.l.l Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

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

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

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regtlarização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, $1" da LC no

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente

posteriores ao encelramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta'

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatório'

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16 DA ADJTJDICAçÃO E HOMOLOGAÇÃO

l6.l Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro

lugar será declarado vencedor.

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de

classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a

todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele

adjudicado o objeto da licitação.

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedorpelo(a) Pregoeiro(a),

ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição

do objeto licitado.

17 DO PAGAMENTO

l7.l O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da

Contratada indicada pela mesma, îo prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês

subsequente da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto'

17.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDAO

ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

17.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da

aàjuaiðataria e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente sanado.

18 DA DOTAçÃO OnÇ¡.MENTÁRrA

l8.l Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados'
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l8.Z Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo

65, II, "d" da Lei8.666193.

18.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica

extraordinária, tampouco fato previsível.

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da

Prefeitura Municipal.

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II,

"d" da Lei8.666193.

18.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo

assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento'

18.7 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de

Recursos Ordinários (Livres). Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

FonteElemento de Despesanidade Funcional ProgramáticaConta
03.3.90.30.06.00.00t2.0t 18.5420037 2.090l 995

l9

l9.l

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

DAS CONDIçÕES PARA ASSINATI]RA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta consta como Anexo V deste Edital.

A Ata de Registro de Preços será encaminhada através do correio e/ou correio eletrônico, para o

endereço fornecido pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a Ímpressão e

a assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu

recebimento.

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será

encaminhada pelo correio e/ou por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para

retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias

originais prevista no item anterior.

Para aassinatura da Ata de Registro de Preços, esta deverá ser assinada pelo representante legal da

adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social

e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante'

O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual

p.iíodo, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocoffa motivo

justificado aceito pela Administração.

O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer

"o¡¡piouução 
da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas

fiscais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado'

Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do

objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão
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20.2
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ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos

praticados no mercado.

Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os

mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os

mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados.

DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO/EXECUçÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos produtos será de acordo com o ANEXO I do edital, após a
solicitação e emissão de empenho do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

2}.l.l O prazo de entrega poderá ser pronogado, no interesse da Administração, diante de

pedido formalizado, feito ao setor requisitante até 2 (dois) dias antes do término do

prazo original.

20.1.1.1 Compete a ârea requisitante, no interesse e a critério da Administraçáo,
determinar o prazo total da prorrogação.

Constatadas inegularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá:

20.2.1 Se disser respeito à especifrcaçáo, rejeitár-lo no todo ou em parte, determinar sua

substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

20.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
sua

21.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício fìnanceiro vigente,

conforme Decreto de Execução Orçamentária.

2I DAS PENALIDADES

2l.l Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário
que:

2l.l.l Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta.

2l.1.2 Apresentardocumentação falsa.

21.L.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

21.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto.

21.1.5 Não mantiver a proPosta.

2]r1.6 Cometer fraude fiscal.

21.1.7 Comportar-se de modo inidôneo'

2l.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitação, mesmo após o encelramento da fase de lances.
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2t.5

21.6
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21.8
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Nos termos do artigo 87, daLei8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou

parcial de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da

iesponsabilidade civil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fornecedor

registrado as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

b) Multa moratória de 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso

injustificado (cuja justificativa não seja acatada pela Administração) sobre o valor da parcela

a que se refere a obrigação, até o limite máximo de l0 (dez) dias, após o qual a

Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com

as penalidades daí decorrentes;

c) Multa compensatória de 2Oo/o do valor total do pedido de fornecimento no qual a

inegularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de

inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7o da Lei
10.520102, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

e) lndependentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)

ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração

Municipal decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ao) com a correspondente

diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não

aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados

da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a
contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do

Município de MarmeleiroÆR,

Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da

multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela

Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo

encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo

prazo.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo,

garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento

previsto na Lei n'8.66611993.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideraçáo a gravidade da

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da

contratante, levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem

como os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da

razoabilidarle.

21.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
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DA REVocaÇÃo u ¡,nulnÇÃo

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Marmeleiro o direito de revogar a licitação por razões

de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em

virtude de vício insanável.

22.r

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos

que diretamente deledependam.

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente

indicará expressamente os atos a que ela seestende.

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração

22j A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos

demais interessados.

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Marmeleiro

23 DA FRALDE E DA CORRUPçÃO

23.1 As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), a Lei
Federal n.' 12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste

contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja,

aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou

beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou

de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente

contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

24 DAS DTSPOSIÇOES GERAIS

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios

do Paraná através do endereço eletrônico http://www.marmeleiro.pr.gov.br/publicacoes.php, e

no Portal da Transparência do Município através do endereço eletrônico

https ://marmeleiro.atende.net/? p g=transparencia# !/.

24.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Prefeitura Municipal de Marmeleiro não será, em caso algum, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
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24.4 Com fi.lndamento na norrna do art. 43, $ 3o, da Lei Federal n." 8.666193, é facultado ao(a)

Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

documento ou informação que deveria constar no processo desde a realização da sessão pública.

24.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo(a)

Pregoeiro(a).

24.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), que decidirá, com base na legislação

vigente.

24.7 No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá relevar omissões

puramente formais, sanar effos ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.

24.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes,
prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o
integram.

24.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de

cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda,

excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a)

Pregoeiro(a), e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo
pertinente a esta licitação.

24.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal

ou procurador, com identificação clara do subscritor.

24.11 Os documentos emitidos através da lnternet serão conferidos pela Equipe de Apoio.

24.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número

de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria

natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome damafriz
ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

24.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão,

em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

24.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 daLei Federal no

8.666193.

24.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições

de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório'

24.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

24.17 Não havendo expediente ou ocorendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.
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Z4.lB Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do ìencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

24.19 casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

Z4.ZO As normas deste PREGÃ,O serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, e o desatendimento de eiigênciai formais, desde que não comprometa a aferição da

habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de

qualquer licitante.

24.21 lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Marmeleiro, 03 de agosto de2022.

Jair Pilati
Prefeito

Termo de Referência - Técnicas e de FomecimentoAI\EXO I
Modelo Padrão de ComercialANEXO II
Modelo de UnificadaANEXO III

ANEXO IV Modelo de de ME/EPP

Modelo da Ata de deANEXO V
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EDITAL DE PREGÃ.O N" O8O/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13212022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO contratação de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as

necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANBXO I

Termo de Referência
ESPECTFTCAÇOES TÉCNTCAS E CONDIÇÕBS nB FORNECIMENTO

I - DESCRTçÃO

l.l. Constitui objeto deste certame o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação

de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as necessidades do Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas,

cabendo ao Departamento solicitante, informar à Comissão se o objeto ofertado atende às exigências

técnicas alvitradas.

ITENS EXCLUSTVOS PARA ME E EPP

Valor Total
Máxlmo
Aceitável

Valor
Unitório
Máxlmo
Aceitável

Item Quant. Unid. Descrição

145,43 14.543,00I 100 Saco

Ração para cães adultos: grãos pequenos de fácil
mastigação, composição básica: milho integral moído,
farinha de vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de

trigo, farinha de came e ossos, óleo ou gorduras de aves,

aditivo palatabilizantes à base de fìgado suíno e figado de

aves ou hidrolisado a base de figado de suíno ou fígado de

aves, farelo ou farinha de linhaça, cloreto de sódio, premix
vitamínico e mineral, corantes, flavorizantes,
antioxidantes, prebioticos - MOS ou similares, extrato de

yucca, polpa de vegetais (cenoura, salsão, beterraba, salsa,

alface, agrião, espinafre ou similares). Com garantia de:

umidade mínima 9o/o; proteína bruta mínima 23%o; extrato
etéreo mínimo l0%o; matéria mineral mínimo 7o/o, matéria
fibrosa mínimo 2o/o; câlcio mínimo 0,8olo; fosforo mínimo
0,6Yo; õmega 3 mínimo 0,l5yo, ômega 6 mínimo 2%o. Saco

de 20 kg.

157,40 15.740,002 100 Saco

Ração para cães fÏlhotes: grãos pequenos de fácil
mastigação, composição básica: milho integral moído,
farinha de vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de

trigo, farinha de carne e ossos, óleo ou gorduras de aves,

aditivo palatabilizantes à base de figado suíno e figado de

aves ou hidrolisado a base de figado de suíno ou fígado de

aves, farelo ou farinha de linhaça, cloreto de sódio, premix
vitamínico e mineral, corantes, flavorizantes,
antioxidantes, prebioticos - MOS ou similares, extrato de

yucca, polpa de vegetais (cenoura, salsão, beterraba, salsa,

alface, agrião, espinafre ou similares). Com garantia de:

umidade mínima 9%o; proteína bruta mínima 28%o; extrato
etéreo mínimo 9%oi matéria mineral mínimo 7%o, matéria

MUNICíPIO DE MARMELEIRO

CNPJ: 76.205.665/000 1 -0 I
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OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do CATMAT
e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital.

1.2. O valor máximo estimado da licitação é de RS 38.626,50 (trinta e oito mil e seiscentos e vinte

e seis reais e cinquenta centavos).

1.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses,

contados da data de sua assinatura.

2 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

2.1. O objeto do presente termo de referência serão fornecidos de forma parcelada, conforme as

necessidades da contratante, respeitando o quantitativo exposto nas tabelas de descrição dos produtos'

2,2. Após a autonzação do Departamento de Meio Ambiente, será emitida Ordem de Compra para

pagamento, com base no quantitativo fornecido.

2.3. Deverâ ser realizado um calendário organizacional a fim de fornecer os produtos ao menos

uma vez ao mês, tendo em vista a agenda do estabelecimento e a necessidade do Departamento.

2.4. O horário de entrega deverá ser o mesmo do funcionamento da Prefeitura Municipal, ou seja,

das 07h30 às I th30 e das l3h às 17h, de segunda a sexta-feira.

2.5. As solicitações dos produtos devem ser realizadas no prazo máximo de cinco (05) dias, após o

recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante

autorização contida nas respectivas Ordens de Compra.

2.6. O bem será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização

do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes

neste Termo de Referência e na proposta'

23. Os itens deverão atender a todas as exigências nutricionais descritas neste termo de referência,

e possuírem, no momento da entrega,pÍazo de validade superior a 12 (doze) meses.

2.8. O bem ou serviço poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

fibrosa mínimo 2o/o; câlcío mínimo 0,87o; fosforo mínimo

0,7%o; õmega 3 mínimo 0,2%o, õmega 6 mínimo 2o/o. Saco

de 20 ks.

166,87 8.343,503 50 saco

Ração para gato: milho integral moído, farinha de

vísceras de aves, farelo de soja ou farelo de glúten de

milho, farinha de carne e ossos, óleo ou gordura de frango,

aditivo palatabílizante a base de figado de frango ou

hidrolisado a base de figado de aves e/ou figado de suíno,

extrato de leveduras, óleo de peixe, premix vitamínico e

mineral, regulador de acidez, cloreto de sódio,

antioxidantes, flavorizantes, prebiótico MOS ou

similares, extrato de yucca. Umidade mínimo l)yo,
proteína bruta mínimo 30Yo; extrato etéreo mínimo 9olo;

matéria mineral mínimo 8%o; matêria f,tbrosa mínimo 2o/o;

cálcio mínimo 0,6%io; fosforo mínimo 0,7Yo; õmega 3

mínimo 0,2%o; õmeea 6 mínimo 2Vu Saco de 20 kg.

38.626,50Valor Total
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um (01) dia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das

penalidades.

3 - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

3.1. São obrigações da Contratada:

L Cumprir o objeto rigorosamente de acordo com as condições pré-estabelecidas neste termo de

referência;

As quantidades acima mencionadas poderão sofrer alterações, conforme a demanda existente,

conforme a solicitação (autorização) do Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos;

il. Permitir o acesso às suas instalações de qualquer técnico formalmente indicado pelo

Depafamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Agricultura e Abastecimento, para

que realize supervisão técnica, controle e fiscalização da execução dos serviços;

Tratar as questões inerentes ao objeto com o fiscal do registro de preços, através do(s)

responsável(is) técnico(s), não se admitindo aos demais empregados da CONTRATADA
tratarem de questões técnicas com o fiscal do registro de preços, a não ser por iniciativa deste

último;

Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, a qualquer órgão
público, empresa privada ou pessoa fisica, não cabendo ao Município suportar qualquer ônus,

nos termos do art. 70 da Lei n'.8.66611993:

VI. Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao

Município ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos,

culposa ou dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a flrscalização ou acompanhamento pelo Município;

Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o objeto deste

registro de preços, de acordo com as especificações determinadas no Processo Licitatório,
assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços prestados e pelos equipamentos/
acessórios disponibilizados.

Além destas obrigações, ainda compete à CONTRATADA:
a) Executar/entregar o objeto de acordo com as orientações do frscal;
b) Responsabilizar-se, civil e ético-profissional e responder pela qualidade;

c) Substituir produtos, defeituosos ou executados em desacordo com as especificações e

norrnas, não cabendo à firma executante o direito de indenização;
d) Providenciar a regularização de falhas, defeitos ou omissões definidas pela Fiscalização

do Município.

II.

TV

V

vII.

VIII

Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fomecimento
efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente.

4 - DA FTSCALTZAÇÃO

4.1. O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços,

será de responsabilidade da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídrioos, Sra.

Marilete Chiarelotto ou servidor indicado pela mesma.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centto - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 l5-000
E-mail: Iic.j¡i¡c.¡¡o(ôu¡r¡¡c!ç-il:.pr'.gl.yjr-¿'Liç-il¡tç.4ç-()-?(.Ù.trtilï:clçìillt.pr'.g<¡y...br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8 I05
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4.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor,

ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e prepostos.

4.3. A responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços,

citada acima, procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu ftel

cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado

entre as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que

incidam especificamente no art.78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso

de inadimplemento contratual e cometimento de outros.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Cent¡o - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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EDITAL DE PREGÃO N" O8O/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13212022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO TINITÁRIO POR ITEM

OBJETO; contratação de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as

necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO II

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico,

se houver), inscrita no CNPJ sob no ...., neste ato representada por carqo,

RG .............., CPF (endereÇo), propõe fomecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito

cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico n'08012022, conforme abaixo discriminado:

lnformar Marca,

lnformar Valor Unitário.

lnformar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

lnformar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessão ptrUtica de PREG,ÃO ELETRôNICO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

lnformar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marmeleiro, de de2022

(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG:
Cargo

XXX R$ R$XX XXXI XX
XXX R$ RS2 XX XX XXX

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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EDITAL on pRncÃo N" o8o/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13212022

MODALIDADE : PNPCÃO EI-BTNÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO rnltrÁRlO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos' atendendo as

necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO III

MoDELo DE DEcLARAÇÃo tiNmIcADA
(papel timbrado da licitante)

Ao(Á) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa .............., CNPJ n"

através de seu representante legal infra-assinado, que:
, com sede na ....,....,

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein.'8.666193, acrescido pela Lei n.o

9,854199, que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre

e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na

condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com

a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ..,........., Portador(a)

do RG sob no e CPF. cuja função/

cargo é (sócio administrador/procurador/diretor/etc.), responsóvel pela

assinatura da Ata de Registro de Preços.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHLJM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da

Súmula Vinculante n" 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja

encaminhad a paru o seguinte erdereço:

E-mail:
Telefone: 0

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao

Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados

anteriormente forneci dos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ..., portador(a) do CPF/MF sob n.o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente

ao Pregão Eletrônico î.o 'ý'k'kl2O22 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no

instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legivell Cargo/Carimbo do CNPJ)

de2022.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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EDITAL nB pnpcÃ,o N" o8o/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13212022

MODALIDADE: PnECnO BLBTRONTCO
TrPO: MENOR PREÇO UNIrÁnlO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de raçõo para cães e gatos, atendendo as

necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO IV

MoDELo pannÃo DE DEcLAn lçÃo DE ENQUADRAMENTo - ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

....., através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

artígo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa, nos termos da Lei Complementar no 123106, alterada pela Lei Complementar no 147ll4,bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legív eU CargolCarimbo do CNPJ)

CNPJ: 76.205.6ó51000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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EDITAL DE PREGÃO N'O8O/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13212022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as

necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PRBÇOS N"....../2022
PREGÃO ELBTRÔNICO N" O8OI2O22

O MLINICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF
sob o no 76.205.66510001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n" 255, centro, Marmeleiro,
Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil
(RG) n" 4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante

denominado CONTRATANTE: e a empresa 'Ft<t<'F'k'&'{<, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

CNPJ/MF sob o n" *('k'&*"k, com sede na 'ß'ß{<'ß't't, fto 'ß*{<'k, Bairro {<***'&, Cidade de '('ß'&'k, Estado do 'F'È'k*,

CEP ***, Telefone ('F't') t"r'<*<'ßt<*, e-mail: ****, representada por seu administrador, Sr. 'F'kd"('¡'l"k'k,

portador da cédula de identidade civil (RG) n' d(d('k>rc>k* SSP/**, e inscrito no CPF/IVIF sob o no t<'ß*<'k'r')k'r"k,

de ora em diante denominada CONTRATADT4, classificada para assinar a Ata de Registro de Preços, nos

itens abaixo especificados, que tem efeito de compromisso nas condições estipuladas no Edital e na

proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Eletrônico n.' 080/2022. CLAUSULA PRIMEIRA -
DO OBJETO: Aimplantação de Registro de Preços para aquisição/contratação dos produtos/serviços

abaixo

O presente Registro de

Preços terá validade de l2 (cloze) meses contados da assinatura desta ata, ou seja, até :r"ß de 'r"t'k de 20**.
A existência do registro de preços não obriga a Administração a retirar todo o objeto licitado, sendo as

quantidades e valores acima especificados, ulrìa estimativa de contratação. A empresa contratada deverá

atender as solicitações do Município de Marmeleiro mesmo parceladamente, qualquer que seja a

quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados. CLAUSULA TERCEIRA - DOS
PRAZOS. LOCAL E CONDICOES DE ENTREGA DO OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro

de Preços serão fornecidos de forma parcelada, conforme as necessidades da contratante, respeitando o

quantitativo exposto nas tabelas de descrição dos produtos, Após a autorização do Depaftamento de Meio
Ambiente, será emitida Ordem de Compra para pagamento, com base no quantitativo fornecido. Deverá

ser realizado um calendário organizacional a fim de fornecer os produtos ao menos uma vez ao mês,

tendo em vista a agenda do estabelecimento e a necessidade do Departamento. O horário de entrega

deverá ser o mesmo do funcionamento da Prefeitura Municipal, ou seja, das 07h30 às 11h30 e das 13h às

l7h, de segunda a sexta-feira, As solicitações dos produtos devem ser realizadas no prazo máximo de

cinco (05) dias, após o recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades

solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra. O bem será recebido

provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fìscalização do contrato, para efeito de

posterior verif,rcação de sua conformidade com as especificações constantes neste Tenno de Referência e

na proposta. Os itens deverão atender a todas as exigências nutricionais descritas neste tenno de

referência, e possuírem, no momento da entrega, pÍazo de validade superior a 12 (doze) meses. O bem ou

serviço poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de um (0 l) dia, a

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

OBRIGAÇÕES nA CONTRATADA São obrigações da Contratada: Cumprir o objeto rigorosamente

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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de acordo com as condições pré-estabelecidas neste termo de referência; As quantidades acima

mencionadas poderão sofrer alterações, conforme a demanda existente, conforme a solicitação
(autorização) do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Permitir o acesso às suas

instalações de qualquer técnico formalmente indicado pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos e Agricultura e Abastecimento, para que realize supervisão técnica, controle e fiscalização da

execução dos serviços; Tratar as questões inerentes ao objeto com o fiscal do registro de preços, através

do(s) responsável(is) técnico(s), não se admitindo aos demais empregados da CONTRATADA tratarem

de questões técnicas com o fiscal do registro de preços, a não ser por iniciativa deste último;
Responsabilizar-se por qualquer dano causado, por sua culpa ou dolo, a qualquer órgão público, empresa

privada ou pessoa fisica, não cabendo ao Município suportar qualquer ônus, nos termos do art. 70 da Lei
n".8.66611993; Responder por quaisquer danos morais, materiais, patrimoniais e/ou pessoais causados ao

Município ou a terceiros, provocados ou negligenciados por seus profissionais e/ou prepostos, culposa ou

dolosamente, ainda que por omissão involuntária, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou acompanhamento pelo Município; Realizar com seus próprios recursos todas as

obrigações relacionadas com o objeto deste registro de preços, de acordo com as especificações
determinadas no Processo Licitatório, assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços prestados e

pelos equipamentos/ acessórios disponibilizados. Além destas obrigações, ainda compete à

CONTRATADA: Executar/entregar o objeto de acordo com as orientações do fiscal; Responsabilizar-se,
civil e ético-profissional e responder pela qualidade; Substituir produtos, defeituosos ou executados em

desacordo com as especificações e norrnas, não cabendo à firma executante o direito de indenização;

Providenciar a regularizaçáo de falhas, defeitos ou omissões definidas pela Fiscalização do Município.
Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado,
serão aplicados à CONTRATADA sanção prevista no edital e na legislação vigente. DA
FISCALIZAÇÃO: O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de Registro
de Preços, será de responsabilidade da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
Sra. Marilete Chiarelotto ou servidor indicado pela mesma. A fiscalização de que trata este item não

exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não

implica na responsabilidade da administraçáo e de seus agentes e prepostos. A responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços, citada acima, procederá ao

registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes. Entre suas

atribuições está a de apÌrar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art.

78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e
cometimento de outros. òtÁusutt ou¿nr¿ - ols coNnlcons on p¿c¿tutnNro n por,qcÃo
ORCAMENTÁRIA: Or ruknry do mês

subsequente à entrega dos produtos/serviços, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal que

poderá ser entregue diretamente no Departamento de Finanças ou encaminhada no seguinte endereço

eletrônico: nf@marmeleiro.pr.gov.br. Os pagamentos correrão por conta das dotações orçamentárias
indicadas no edital de licitação, devendo o Departamento solicitante verificar a disponibilidade de saldo
junto ao Departamento competente. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da

prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do

site http://www.tst.ius.br, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação do

processo licitatório. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente através de depósito na Conta

bancária de titularidade da Contratada.CLtIIISULA OIIINTA - DO G
DE PREÇOS: A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do

Departamento que solicitou o serviço/produto, ou pessoa designada para substituíJo, dentro dos padrões

determinados pela Lei de Licitações e Contratos n" 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento

e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos nesta Ata. Entre suas

atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente nos

artigos 78,87 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento
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contratual e acometimento de outros atos ilícitos. As decisões e providências que ultrapassarem a

competência destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, parc a adoção das

medidas convenientes. Ct ÁUSUtt SnXf¿ - O,A nnWSÃO nO nnCtSfnO nn pnEÇOS: O Gestor

responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no

meicado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se

de pesquisa de preços ou de outro processo disponíve| CLÁUSULA SETIMA - DO REAIUSTE DE
PRECOS E REEOUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO: Durante a vigência do Registro de

Preços, oj valores registrados não serão reajustados; Caso haja alteração imprevisível no custo, caberâ a

Contratada requerer e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro,

com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n' 8.666193; Os valores recompostos somente serão

repassados após aassinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de

Aàitamento. ctÁUsut¿ otrAv,q - no c,qÌýcnt¿uwÿro no nnctsrno on pRECos: o
Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: A pedido, quando comprovar estar

impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior,

devidamente comprovado; Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:

Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo

estabelecido no edital, a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administração, sem justificativa aceitável; Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de

este se tornar superior àqueles praticados no mercado; Além dos motivos já previstos, também

constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos

77 a 80 da Lei 8.666193. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no

respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidad.e responsável, que

deverá informar aos demais fomecedores registrados a nova otá"tn de registro. CLÁUSULA NONA -
DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS: 9.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei no

10520, de2002, o licitante/adjudicatário que: 9.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o

instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta.9.1.2 Apresentar

documentação falsa. 9.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.9.l.4 Ensejar o

retardamento da execução do objeto.9.1.5 Não mantiver a proposta.9.l.6 Cometer fraude frscal.9.l.7
Comportar-se de modo inidôneo. 9.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração

falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encelTamento da fase de lances' 9.3 Nos

termos do artigo 87, daLei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial de

qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e

criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fomecedor registrado as seguintes sanções

administrativas, segundo a gravidade da falta cometida: a) Advertência por faltas leves, assim entendidas

como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; b) Multa moratória

de0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja

acatada pela Administração) sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo de

l0 (dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento

da Ata, com as penalidades daí decorrentes; c) Multa compensatória de 20o/o do valor total do pedido de

fornecimento no qual a irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso

de inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida; d) Suspensão temporária de

participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)

änor, õo- fundamento no artigo 7o da Lei 10.520102, sem prejuízo das multas previstas em edital e das

demais cominações legais; e) lndependentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s)

proponente(s) ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração

lvtunicipat decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ao) com a conespondente diferença de

preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a contratação

þelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 9.4 Se a contratada não proceder ao

iecolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o

respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não

forèm sufìcientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior

execução pela Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro/PR. 9.5 Em se tratando de adjudicatária

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-rnail: !içj!¡rc-apl4-lmiu:rç.1-sire,pr:1g{r-v,:trl/*l-isjtircîpg?fri.tl-titt:r-r-çlç:ixt.nLgçl.v"br - Telefone: (46) 3525-8 107 / I 105



5

ESTADO DO PARANA

que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhida será encaminhado

para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de

Marmeleiro. 9.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo

encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.9.7 A
penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 9.8 As sanções

administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório

e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.66611993. 9.9 A
autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em

consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 9.10 As penalidades

serão obrigatoriamente registrádas no SICAF. CtÁUSUtl OÉCIA¿ - n¿ nnSCtSÃO: O presente

instrumento poderá ser rescindido: Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito

do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193; a) Amigavelmente,
por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, comprovada a conveniência para a

Administração Municipal; b) Judicialmente, nos termos da legislação. $1" No caso de rescisão por

iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por escrito, com antecedência

mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado. $2" A CONTRATADA
reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Leí
n'8.666193. $3" A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a

sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. CLAUSULA
OÉCtUl pnlMnln¿ - nq WÌýCUL.ACÃO: Esta ata esta vinculada ao edital de Pregão Eletrônico no

080/2022 e à proposta da Contratada, sendo que a esta obriga-se manter durante toda a execução desta

Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação
CORRUPC,fiO: As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), aLei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a

aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de

modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o

equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto

deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da

mesma forma. ctzíusut,l oÉctu,n rnncnn¿ - o,¿s nlsposrcÕns rm.lts: Aos casos omissos

aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.o 10.520, de l7 de julho de 2002, dos Decretos

Municipal n.o 1.519, de26 de outubro de 2006 e n.o L567, de27 demarço de2007, e, subsidiariamente a

Lei n.o 8.666193 e suas alterações. DO As questões

deconentes da utilização da presente ata que não possam ser dirimidas administrativamente serão

processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marmeleiro, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, sendo redigida a

presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Marmeleiro' *'k't<'t de ìt'F >* >t<* de 2022

MI]NICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

Contratada

At
MUNICíPIO DE MARMELEIRO
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Marmeleiro, 13 de julho de2022

Parecer Controle fnterno no 18612022

De: Unidade de Controle Interno

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de no 132/2022, na modalidade Pregão Eletrônico no 08012022, do

tipo menor preço unitário por item, cujo objeto refere-se à contratação de empresapara fomecimento de

raçáo parc cães e gatos, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hldricos.

Será verificado se o procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, baseado na Lei no

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019, do Decreto no 7.746,

de 05 de junho de2012, da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução

Normativa SEGES/À4P no 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal no 1.519/2006,

de26 de outubro de 2006, Decreto Municipal 1567,de27 de março de2007, bem como as nonnas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

DO CONTROLE INTERNO

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração prlblica por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

DO PROCEDIMENTO

A modalidade de licitação denominada pregão, destinada à aquisição de bens comuns, possui

como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando custos para a

Administração Pública.

Ressaltamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a

Administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os

princípios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até a presente data:

1. Solicitação de abertura de licitação feita pelo Departamento de Meio Anrbiente e Recursos

Hídricos, sendo verificada existência de justificativa para a presente contratação, conforme

solicitação juntada as páginas 01 a 03.

2. A composição dos preços foi foita através de pesquisa rcalizada junto a possíveis

fornecedores, sendo juntado ainda documento de processo de outro municlpio e documentos
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de pesquisajunto a sites especializados, obedecendo assim o disposto no art. 3', inciso III da

Lei no IO.52O/02. Obedecendo ainda ao art. 69, inciso II, alínea "h" da Lei 15.608/07 do

Estado do Pa¡aná, a qual dispõe sobre a exigência de estimativa de preços contendo o preço

máximo.

3. Dotação orçamentária prevista pelo Setor de Contabilidade.

4. Declaração de adequação orçamentaria e financeira do Departamento de Finanças.

Da análise das minutas do edital e Ata de Registro de Preços:

1. A modalidade escolhida para o Registro de Preços está correta, vmavez que a Lei 10520102

em seu art. l1 aautonza.

2, O critério de julgamento adotado é o de menor preço unitário por item, estando contemplado

no preâmbulo e no item 3.1 do edital.

3. O edital contempla no item 5.1 que a participação neste Pregão é exclusiva a microempresas,

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei no

11.488, de2007, cujo ramo de atividade seja compatlvel com o objeto desta licitação, e que

estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTVMPOG no 3, de 26

de abril de 2018.

4. O edital contempla a habilitação jurídica no item 10.5.1, regularidade econômico-financeira

no item L0.5.2 e regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3, estando, portanto,

contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4o da Lei 10.520/02 e art. 27 da Lei de

Licitações. Além disso, o edital relaciona as condições para participação do certame

conforme o inc. VI, do art.40 do Estatuto das Licitações.

5. Em relação às minutas de Ata de Registro de Preços, verifica-se que guarda legalidade com o

disposto na Lei 8.666193, contemplando as previsões do artigo 55, estando presentes as

cláusulas essenciais.

CONCLUSÃO:
Diante do atendimento dos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer

MUNICíPIO DE MARMELEIRO

0-4uorix.-r;ìr*".
LucÍana Arisi'

Coordenadora da Unidade de Controle Intemo
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que nesta data, às 09h55, foi entregue na Procuradoria Geral

o Processo Administrativo no I3212022-LIC, de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico no

08012022.

Marmeleiro, 14 de julho de2022.

EraÊ¡ura cl,funiciøal ãa cl,hnneløro
r 
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h,l^1,
Lucas de Almeida Jardim
Assistente Administrativo

Procuradoria Geral



Marmeleiro,29 de julho de2022.

Processo Administrativo n.o 132 12022

Pregão Eletrônico n." 08012022

Parecer Jurídico n." 36212022

I - Da Consulta

Os autos onde transcorre o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
n.'08012022, do tipo menor preço em regime de valor unitário do item, foram encaminhados, a

esta Procuradoria Jurídica, nadatade 14 de julho de2022, para análise e emissão de Parecer, em
atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193.

Submete-se à apreciação o processo objetivando o registro de preços para futura e

eventual contratação de empresa para fomecimento de ração para cães e gatos, conforme
requerimento da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratação,
levantamento de preços, manifestagão do setor de contabilidade e do depntamento financeiro,
Portaria e Certificado de Pregoeiro, manifestação da controladoria interna e minuta do edital com
os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo IV - Modelo Padrão de Declaração de Enquadramento - MEÆPP;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Eletrônico em analise apresenta
como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresapara fornecimento
de ração para cães e gatos.

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de nonnas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei n.o 10.520102 e a Lei n." 8.666/93.

A licitagão na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei n.o 10.520102, em seu art. 1o,

assim prevê:

Erefu tura ol,funiciøøl do cl,hrrnobro
r 

Estado do pæanâ ' cNpi 76.205.665/0001-01

Av. Macati,255 - Caixa Postal 24 - FoneÆax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

5A

"Art. Io. Paraaquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotada a lícitação na modalidade de pregão, que serd
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Parágrafo único. Considerarn-se bens e sewiços comuns,
para os/ìns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado".

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável
ao presente caso, ou sejam, a Lei n.' 10.520102, Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993 e

atualizações; Lei Complementax n.o 12312006 e atualizações, que versam sobre o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos correlatos.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões

relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá
observar a legislação supracitada, principalmente no tocante aptazos e atos essenciais, não nos
competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da
discricionariedade da administração pública ao traçar os parâmetros da contratação entendida
como necessária, bem como a forma de execução.

Verifica-se a existência de estimativa de preços contendo o preço máximo, em
obediência ao art. 69, inciso II, alínea "h" da Lei n.o 15.608/07 do Estado do Paraná.

A Lei n.o 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.' 8.666193 estabelecem
condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a
habilitação jurídica no item 10.5.1, qualificação econômico-financeira no item L0.5.2 e

regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3. Ademais o edital relaciona as condições para
participação do certame conforme o inc. VI, do art. 40 do Estatuto das Licitações.

O critério de julgamento é o de menor prego tmiuário do item, estando contemplado no
item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art.4o da Lei n." 1,0.520102.

A modalidade eleita paraa, contratação está correta, urna vez que se trata da modalidade
que confere maior celeridade, resguarda a ampla competitividade, a isonomia, reduzindo
despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos licitatórios.

O Edital contempla, no item 5.1 a exclusividade para a participação de microempresas
e empresas de pequeno porte, em respeito às regras da Lei n.'123106 atualizada pela Lei n.o

147/14.

A celebração e formalização de contratos devem observar os ditames da Lei n.o

8.666193. De acordo com o art. 62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, attonzação de compra ou ordem de execução de serviço.
O $ 4" do art. 62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e

ø
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integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigaçöes futuras, inclusive assistência

técnica.

O responsável pelo setor de contabilidade atesta a existência de disponibilidade
orgamentiáriaparaassegurar o pagamento das obrigações assumidas. O diretor do Departamento
de Finanças informa que, por se tratar de registro de preços, a consulta à disponibilidade
financeira deverá ser realizada previamente à aquisição.

Considerando as informações constantes no processo administrativo em epígrafe até a
presente data, sob o prisma estritamente jurídico, me manifesto pela continuidade do Pregão
Eletrônico n.' 08012022.

E o parecer

Ederson Roberto Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO
ESTADo oo paReNÁ

Marmeleiro,03 de agosto de2022.

Parecer n'09212022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura

do Edital de Licitação na modalidade Þregão Eletrônico n' 08012022, que tem por objeto a contratação de

empresa para fornácimento de ração para cães e gatos, atendendo as necessidades do Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme requerimento nos autos, nos termos da Lei no 10.520, de

17 de julho de2002; do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019; do Decreto n" 7.746, de 05 de

junho de2012; da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da lnstrução Normativa
-SgCgS¡N,Ip 

no 03, de 26 de abril de 2018; da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006 e

alterações; da Lei no 11.488, de 15 de junho de2007; do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015;

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n" 8.666 , de2l de junho de 1993; Decreto Municipal n' 1.57912006,

¿ã ZO ¿e outubro de 2006; Decreto Municipal 1567, de27 de março de2007, bem como as norrnas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação'

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio para necessanas.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx' Postal 24 -CEP 85.615-000

E-mail: licjlaç-aatøna,:uc,Le-ilrUr,gO-v-,hr1Jlr:-rtgç-400-?øl.r:t¿Urttelçjio.pr'g¡lv'þ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITAçÃ,O
PREGÃO ELETRÔNICO N" O8OI2O22 - PMM _ EXCLUSIVO PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3212022-LIC
MODALIDADE: Registro de Preços'

TIPO: Menor preço unitário por item'

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as

necessidados do Departamento 
-de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme especificações e

quantidades constantès no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 04 de aeosto de 2022.

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 18 de aeosto de

2022.

INÍcIo DA SpssÃo DE DISrUTA DE PREçoS: às 09:00 horas do dia 18 de aeosto de 2022.

Pørø todas as referências de tempo serd observado o horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.comprasqovernamentais.sov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

AeUISIçÃO DO EDITAL: Sites www.comprassovernamentais.qov.br e

www.marmeleiro.pr.gov.br.

TNFORMAçÕES: (46) 352s-8107 ou (46) 3525-8105.

agosto de2022.

Mainardi

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E-t*it, tisilaçiró@oa¡:r-e]p-lro.Dl:gtu*brl ji-el!æirc'g?fÙuil:Lr:çþirc=nlsov- hI - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105
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PORTARTA No 6.685,D821DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências.

o pREFEITO Do lvtuxlcÍplo DE MARMELEIRO, Estado do

Parunâ, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 3o, IV, da

Lei Federal n" 10.52012002,

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente.

RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR os seguintes servidores para o exercício da atividade

I - Francieli de Oliveira Mainardi, Matrícula no 1450-8: Pregoeira

II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5: Pregoeiro

Art. 2' NOMEAR os seguintes servidores efetivos e estáveis para

comporem a Comissão de Apoio ao Pregão:
I - Daverson Colle da Silva, Matrícula 111,6-9;

II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula 1737-0.

Art. 3o Compete ao(a) Pregoeiro(a):
I - Coordenar o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial e

Pregão Eletrônico;
II - Realizar o credenciamento dos licitantes;
III - Receber os envelopes das propostas de preços e da documentação

de habilitação;
IV - Promover a abertura dos envelopes das propostas de preços, seu

exame e a classifrcação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou clo lance cle lnenor preço;
VI - Conduzir a sessão pública presencial e via internef, qqaqdo. Bte_g4o

Eletrônico; 
r- ----- r ' CONFER-E COM

VII Verificar a conformidade da proposta com o$rê?fliffiNAt.
estabelecidos no instrumento convocatório;

Vru - Dirigir aetapa de lances;
IX - Verificar e julgar as condições de habilitação;
X - Indical o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
XII - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
XIII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

i tr iltit,2022

AT'URA

XIV - Receber, examinal e decidir sobre recursos e encaminhá-los à
autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

w'w-w.rrrarrneleÍro
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XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicação à autoridade superior e propor a homologação.

Art. 4o São atribuições da Equipe de Apoio ao Pregão:
I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
II - Zelat pela observância dos atos essenciais do pregã0, inolusivo na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o

respectivo processo;
III - Exercer outras atividades correlatas ao procedimento licitatório;
IV - Elaborar a minuta do edital, contratos e termos aditivos;
V - Conduzir os processos administrativos especiais instaurados para

apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades aos licitantes, salvo
quando houver suspeigão ou impedimento.

Art. 5o O trabalho dos Pregoeiros e da Equipe de Apoio será remunerado
pela gratificação prevista no art. 33, incisos III e IV, da Lei no 2.096, de 23 de setembro
de20l3, observado o disposto nos $$ 3o e 4o, do mesmo artigo,

Art. 6o Fica revogada a Portaria no 6,457 , de 1 8 de março de 2021, .

Art,7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marmeleiro,2l de janeiro de 2022.

PILATI
to de Marmeleiro

CONFERE CO/,4
O CIRIG'NAt

1 t jüÌt,2022

Publicada no DOE no I157, de24 de janeiro de2022.

www. marmeleiro, pr'. gov. br

lt ATURA
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HISTORICO DO PARTIGIPANTE

Norne:
Franciéli de Oliveira Mainardi

Dlsponibiiidade:
1 1 I 01 I 2022 a 31 I O1 12022

CONTEÚI}O PROGRAMÁT¡CO

N
e
N
N

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria

Carga Horária:
20 horas

Noia Final:
100

re

t)
o
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Certificado regisbado na Escola Mrtual.Gov - EV.G sob o códrgo uoo16066819xos¡L

Este certificado foi genado em 1?JO1|2O22 às 14:01 horas.

O presente certificado pode ter a sua r¡alidade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso deseiar,
informando o códrgo acima na opção Val-rdação de Docr.rmentos no endereço httosJ/www-escolaviriual.qov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data ñnal do q¡rso nos c€rsos em que o participante alcançou os requisitæ
mínimæ para aprovação antecipadamente.

q)
ô\)c\

Módulo l- Conceitos Fundamentais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletrônico.
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Operação parte 1

Módulo lV- PregãoElefrônico - Operação parte 2
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Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
ENtidAdE: MUNICíPIO DE MARMELEIRO

-vento: FoRMAçÃO Oe PREGOEIROS: RESPONSABILIDADE
FINANGEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚ DO PROGRAMÁTICO :

Certif,icarrros que o(a) particípante cc¡ncluiu o
t'Ct¡!'so de trorntação d,e Pregeeiros¿' rninistrado pelo

Tril¡unal de Gontas do Estado do Paraná
C.URSO:PRESEN(}I¡{L CURS:<) Ol.¡L,r\E

l.Jlern€¡Jc¡rîento e,t€rlf¡o cle refêrëfìcl€r
Publlcldal-le, tmÞLrg naç¿¡o.iê. pedlclo de

êsÇlaf€glmentos
S.0oö¡Io .Þdibtlëè. do Þroc,¿fo

Adjuclicerçã.o e. l¡ornolog.ação Anulaç€io e
.iov()gaçäc¡

ÝSaRçÕes

Rosfronsaþll¡iJa€l€ do p_regoelro. ê €qLtlÍ)e- do aþolo

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

ûdáiç-

CONFERE COÀ4
O CRIGINAL

1 4 iüli. ?0Z:.

ATURA
Hello GllbertoAmarat

Dlretor da Escola de Gestão Ptlbllca
Nestor Baptlsta

Presldente do Trlbunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos.tce
f69d015bf803&nrC

.pr.gov.brlTCEPR/TribunaYSlSEGP/SlSEGPValidarCeñificado?codigoValidador=562ddBd5-e54c'42f2-88ef'
PF=10505470985
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AV|So DE LlCtrACÄo
EDTÍAL DE pREGÄo ELETRôñtco N".07/2022

PR0CESS0 ADt\¡tNtSTRAÏVo N0, 18i2022
ÏP0 MENoR PREço - PoR IEM

(Lol n,'8.666/93, arl. 21lLol n.o 10.520i02)
OBJETo: Conlralaçãod6 polsorluildlco pãraolorneclmonlodolnsumos p6ror reallza-
'çåo dos€ry¡ço ds endoscopla, delorma parcelada pelo psrlodode 12 (doz€) mss.
ABERÍURADASESSÀO PUBLICÀ: As 09h00mln do dia 18 ds sgoslo de 2022.
UÀSG| 458403.ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESIE
Loæl da Se!!áo Públlc6i w,compralgovemamsnlåls.goÝbI
06 lnleressados em padlclpar da prcsenle llcllsção, podsrào oblü o €dllal completo e
6qus !no.x6, lncluslve lêmo de rcforôncla s/ou prclslo báslco lunlo I seds da ARSS
no Sglor de Llc¡lâ.çöos, ou slnds, sollcllãrv¡a e-mall: llclla@atssparana.org ou pglo Fone
(46) 3520'0918, em con.formldãdô com o conlldo o arl.10, lV ds Lsl 8.666/93
Francllco BelkãoiPR,03 do sgoslo do 2022.

EloìsE Cdsllns Favato
progooks -ARSS,

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRAÎIVO I,¡O 01/2022

Processo âdmlnlslråt¡vo: 04/2022
Conlrâlo Admlnlskallvoi 30/2022
Conkslanlei Aesociação Reglm6l de Saúd€ do Sudo$te
CNPJ: 00.333.878/0001-96
Conkâlâdst Panlllcador¡ Mor¿es Llds
CNPJr 03.608.500,10001-27

A comlÊsåo processanle ln3lauråda âlravés da Rerolução nc. 11112021 lone
públlco que na pßsenle dal6 llce lnstsurada a qbertura d€ prccgrgo
€dminlslrsllvo para ãpuraçåo dos f6lo8 dr má qualldade dos sew¡ço! prostddos
e do6 produlo8 lomecldos pola 6ñÞ16!r ld6nllfæde 6dn¡.

Frânc¡sco Beltr6o 27 de julho d€ 2022.

ÂNGELA'gli'J:Ìj;::::"'"
DATSCH DA ..rt;sir:,:"14Ìr;'

CU NH^r 050037 5U'-'.ifJÍ!
g4g¡g iJlãls*¡lr

And6l¡ Dálsch da cunh6
PA\ntè dâ comhsão

, J DE ABERIURA DE PROCESgO ADIIIINISTRATIVO I.¡O 06/2022

P¡ocdso admlnlslrallvo: 05/2022
Conkålo Admlnlatâtlvo: l,l2l2021
Conkdl.ntôi Alrockç¡o Reglonál dê Sáúdo do Sudoésle
CNPJ: 00.333.878/000'1.98
Contratada: Cllnlca Alr¡um Llda
CNPJr 1 S.768.036/000'1.09

A comlrrão proc66lsnle ln3t6uraat6 alrâvé9 da Rr¡olução no, 111/2021 torn¡
ptibllco quê na pteÊenlo dala fl@ lnslaurrda a .borlura d6 proceglo
adñlnlslrsl¡vo para apurâçáo dos Irtos do dêscumptlm6nto dg ctáululas
conk6lu6ls pslá omprêsâ ldenllllcEdr eclms.

Frånclsco Bellrão 27 dôJulho do 2022.

cuñil^ Mti¡dE*:::.;:-
Añgclr Drlsch do Cunh!
Prc!ldr¡le d. Coml!!áo

Município de Enéas Marques

^vtso 
DE Lt(jt1'AÇÀo

DEP/tRT/rMENTo DE CONt'R,rS t UtCtt,tçÖeS
Pmccss0 Adm¡nisrmtivo n". 80/20i? lÝlodalidâd¿: Dispcnsa dc t,icitaçlio n".

6/2022 Tipo dc iulgrmcnto: Olúcto: 
^quisiçâo 

de g0neros alirnentlcios dn

ngricultun lirmiliar, c rlo crnprccntlcdor lbmiliar rurûl pflru ãlinlcntrçã0 dc l0d0s

as crcolrrs nrunicipais. ntrlrés dc chant¿ntcnlo p(l:lico, cunfonnc nonru
prurlslas na. Rcs0fuçðo/CD/[NDE n" 06 d0 |NDE. rle 16105/?020, COM
V^I.OR M^XIMO l)li R$ f03.002,111(ccnto c lr0s mil. dois rcnis c dc¿

ccnlav0s). [nrreEa dos envclopcs a partlr dns 08:00 horus rlo dia 04/08/2022,
pclo perfodo dc 12 nres€s.0 Edirnl poderú scr ohtldo n0 sitc do nruniclpió:

t"ãuqucs.ntcrulc,nct, dtivirlos cnrmr cm c0ntnto pcl0 fonc (016)3544.2100
( .verida J0lquim lloncni, 5?9, ros dirìs rltck, dc Segurde i Scxta.fcin,
dûs ihl)l)rrln ùs I lh30nrin c rlus llhOOrnin ùs l7h00nin.

IìNÉ^S l\,l^RQUIìS. I dc agosro dc 2(122.

ËDSoN l,tJPA'l lNl Prefclto Munìcipnl

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
AV|So DE UC|TÀçÄo

pREcÄo pREsÊNcrAL N"077/2022 - pMM: EXcLUstvo PARA ME E Epp
PRoCESSO ADMtNTSIRATIVO N' r2812022.1tC

TIPO| M6no¡ prep un¡lådo por ¡lsm.
APrsfellura Munlclpalde MamelelD-PR, svls aæ lnter$sdæ quo rcallzará no dia 17

do ag6lo de 2022 6 14:00 hoG, a ab€dum da llcllðção para conlratatåo do €mprffi
Þan sf8luara dsmonlsgem o relhadado 6lrulura práJabri€da €m conctoto, âlffdendo
æ n8æsldadæ do D€pålam8nlo doAdmlnhlrâçåo e Planejams0lo, confoms ssp€clf€.
çö$ e quanlldãdæ 6nslrnl6 noAnexo I - lomo Do Rgfetó¡cla,
Dala para enlrcga dos d@menl6 ds crsdsnclamenlo I dß env€lop6 dB prcpGla e
habllilaçåo: dla 17 d€ sgoslodo 2022 com lnlclo às'l4t00horas,
Loælda reallæçåo da 56!å0 Públìø do pr€gão:Avsnlda iræll, nô 255. Csnko, Mamo-
l€irc- PR, nã ælado r€unlö6do Paço Munlcipal,
EdllC na lnlêgEt a d¡spGlçlo d6 lnls¡orsdos no sôtor d€ Llcitaçó$ e Conlrslos, no
mesmo o¡ddeço &lmâ s no s¡le w.mmdelrc.prgoubr
TNFoRMAÇÖES: (46) 3525.8107 ou (46) 3525.810¡.-

Mamslsho, 03 de agosto ds 2022.
Floncláll d€ Ollwhs l\¡alnErdl

Pr€goglra

Avtso DE LtcllÂÇAo
pREGÄo ELETRôNtcoN'078i2022 -pMM-EXcLUstvo PARAME E Epp

pRocEsso ADt\¡tNtsTRATtvo N" 129/2022-Ltc
MODALIoAoET Reglstþ d€ Prcç¡s,
TIPO; Mooor proço unltálopo¡ ltem.

oBJÉfOrConlralado dê €mprola para lomEclmonlodg ólæs lubdf@nls,lluldG o gÉ.
ras paia s monulonçàoda fiolâ mú¡clpô!, llondendo as ns6lldados d6 D€padomoÀl6
sollc¡lanld, confome 6pgdn@çös o qontldad6 @nslanl6 no A¡oxo I - TERMO DE
REFERÊNCIA.

IFjCEBIMENTo DAS PRoPOSIAS:Aparth dæ 08130 horæ do dìa 04 d€ ag6to d6 2022.
lERMlNo D0 RECEBIMENTO DAS PRoPOSTAS:Atób 09i00 horas do dlà 1z deag6to
de2022.
lNlclo DA sEssÀo DE DTSPUTÂ 0E PREÇOS: h 09100 ho6 do diE 17 ds sg6to do
2422.
P6ra lod€s æ reforånclas ds tâmpo será obsryadoo hoóriode Bræflla (DF).
LoCALT w.comp6gowM€nlsk.govh'À6so ldsntifcãdo no tiõk. Itcilaçöos'.
AOUISIçAO DO EolTALr Sild ww.comprBsgovemsmanld6.goÝh o w.momelolþ.
pr.ooÝbl
tNFoRrúAç0ES: (46) 3525.8107 ou (46) 3525-8105,

t,l€m8lelro. 03 do EgGlo de 2022,
Frsndól¡ de oliveiru l¡slnårdi

Prego6ltr

AVtsoDE LrcrTAçÃo
pREGÄo pRESENctAL N' 0i9/2022 - pMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 131/2O22.LIC
TIPO: Meno¡ prcço unltódoporlt€m,

A Prcfolluru Munlclpåldo Mamdeko - PR, åv¡s æs lntorilådd qú rorllaÉ no dta tB
do eßlo de 2022 æ 14:00 horæ, a ab€rlura da liclt0ção p€E ænlElatåo d€ €mpma
påE aqulslçáod€ umvofculonow{züoqullômetrc), sndo619paE ogabtn€t€dopEf€I.
lo, confomô spelfiøçóæ e quanlldades consliltes no Anôro I -Tomo D€ Referônda,
Dala paro onlr€g¡ dos documentd d€ cr€donclamsnto € d6 envelopes de prcpdla €
habil¡laÉo: d¡a lgd€ 6gdlodo 2022@m lnlclo h 14i00 ho6,
Local da ßållzaçlo da Se!!åo Públlil do Fegáoi Awnlda Mæsl¡, n0 255, Contrc, Mame
lelþ- PR, na sla de ruunlôË do Paço Muolclpal.
Edlld nE lnlegra: I dkpGlç¡o d6 lnls6ssd6 no setor de LlcllaçOd o ConlEtos, no
msmo endereço adma I no sllg ÿw.mmelelrc.prgovbi
INFORMAçoES: (46) 3s25-sloi ou (46) 352$810¡.-

Mamsleko.03 de sg6tod€ Z0ZZ,

Frandáll d€ Ollvoho Maln¿rdl
prcgælE

. AVTSODEL|C|TAçÄO
pREGÄo ELETRôNtco N 000/2022 - pMM: ExcLustvo PARAME E Epp

pRocEssoAoMtNtsTRATVo No t322022-LtC
MODALIDADE: Rsglsfo ds Preçc,
TIPO: Mrnorpreç! unllárlo por ltom,

OBJETOT Conùalãçãod€ empræ p€E fomêclmnlo ds 6çå0pErå cåsssgald. ato¡don-
do æ necæddad6 do Dap¿dåmsnlo d€ lvleloÂmbþnle e ReflM Hldrtffi, @nfom
õpeclfcaçóss 6 q$nlldadæ ænst80tæ noAnexo l-ÌERMo DE REFERÊNCIA.

LE9EÞ|¡4ENTq D{9 PROPOSTAST A psdh dæ 08:30 hoÊs do dta 01 do agGto d€ 2022.
TÊRMINo 0O RECEBIMENTO DAS PROPoSTÀS: Ató à! 09.00 hoBs do drã 1B do agosto
ú2022.
lNfC-lO DASESSÄO DE DTSPUTA DE pREçOSr à3 09:00 hoB do dta lB de Bgosto ds
2022.
PaElodæ æ ßferðnclas d€ lenpo srá obsryado o horådo de Bmllla (DF),

lQ!.{!:-yryw.øm¡g$wemmsntsls.gdbr'Acæs tdenttfiødo no ilnk - [¿lbç¡6',
A0UlSlç40 DO EDITAL: Slt$ w.@mp6sgovem8mentab.govh e w.riamdelrc,
prgovbI
INFORMAçoES| (16) 3s25S107 ou (46) 3525.8r0s.

Mamel€Irc,03de agoslo ds 2022,
Frãncláll dE Olvslro i¡ðlndrdl

Pregoekå

_ AV|SoDEL|C|TAçÄo
pREoÄo pRESENctAL N"08i/2022 - pM[,!: EXcLUstvo pAMME E Epp

pRocEsso ADMtNtsTRAlvo No.t33¡2022.uC
MODALIDADE: Reglstro de p¡eç6.
TlPoi M8nor prcç¡ unltádo por ¡lem.

A Prefellura Munlclpal do ¡r€m€l€lo - PR, avlsa sæ lnlsGsssdos qw ßsllzsrá no dla 19
ds egoslo de 2022 õ 14i00 ho6, a abed@ da ilcllEçåo parâ @nkålåçåo de gnDÞs
ptra pffilação de ssMç6 do c¡åwko, lnclu¡ndo I ænl€cdo de dphs ds chwas de
poilæ dB lmóvols e do velcul6 o dËlrrysmsnlo de fæhaduns, alondmdo æ norulda-
dG d6 Dspãrlament6 sllcltanlq, confoms slpsdll@çôæ s qusnlldad6 @n!lant6 no
fuoxo I - Tomo Ds Refsdlnclá-
Dalâ páÞ gnlreg¡ dG documsnld do crcdondomsnlo o dos snwlopd do propostr s
habllil8çåo: dia 19 d€ ag6lode2022 conlnlclo às 14:00 horæ.
Local da Grl¡zãç¡o ds Sossåo Publlæ do pregáot Àwnlds Ma@ll, no 255, C€nlro, Mams.
lelrc - PR, nâ sla d€ reunlö6 do Pâço MunlctÞsl,
Edilal nå lnlôgËi € dllpdlçáo d6 ¡ñlorBsodd no gelor do Llc¡laÉ6 e ContEt6, no
mñno end€reço aclma € no sll€ ww,mâmoloko.pr.govbr
INFoRI4AçÓES| (46) 3525.8107 ou (46) 3525.8105.-

1,4ãmelê1rc,03 d€ agdtodo 2022,
' Fra¡cléll de Ollvekå Måln8d¡

Pregoeks

Prefeitura Municipal de Realeza
AVtso DEALTERAÇ0Es

A PREFE¡TURA DE RÊAIEZA, Eslado do PE¡aná, toma públlco o parâ conhæln€nto
dos lnleræssdG qus howeram alleraçöo! no gdilal abako:
MOOALIDADE: PREGÄO ELETRôNIôO Nô 138i2022 PROCESSO LICITATÓRIO: N'
208/2022flPO: MENOR PREçO POR ITEM
OBJEÍO: Conkelaçåo dr Emprcsa espÞclallzåda parå roEllzôçáo do sxãm6 labotôlo-
tlsls do urg6ncla o omsrgâncla.
À! €llEraçöos gsláo dhpNlas na rælrlçåogeogtáflcr.
Ro€leza, 03 deAgoslo de 2022.

Avrso DE LtcrTAÇAo
A PREFEITURA DE REAIEZA, Eslado do PaGná, toma púbtlco o psra @nhsc¡msnto
dos lnl€rdladot que larå rgsl¡zsr Llcllacåo. na s&ulnls modalldade o caroclstfsilcasl
MODALIDADE; PRÊGÄO ETETRÔNICö N'I4O/2i022 - PROCESSO LICITAIÓRIOI N"
200/2022-TIPO: MENOR PREçO PoR ITEM.
oBJETo: Fomaçäo do Rsglslro ds Pr€çG p€ra svonluel conlralaçáo do Dossã(s)
lurldlca(s) pe6 a aqulsiç¡o de lub$, conoxörs 6 oulG malsdals ullllzâdos na lnstalaçåó
do redesds abâsl€clmanlo de águâ 0a área rurâl do municlplo.
SESSAo DE DISPUIA: Dla 19 dsAgßtoda 2022 à! 08:30h

FORMALIZAç4o DE CONSULTAS: 0 r€lsrldo edilât poderó s€r obtido julo so S€tor de
Llcllâç&s do Munhlplo de Rcslåzâ, r ædhdodla 04 d€Â€osto do æ22. durant€ o horádo
d€ exp8dhnl€ da Prelellurc, alravés do slicltação via e-roil: tlcltaæo2@ßal€za.prgovb¿
srsTEMA ELETR0NIco: coMpRASNET

Avtso DE LtctfAçÄo
A PREFEITURA 0E REALEZA, Estado do Påranå. tons públl@ o parð cooh€clmento
dos ¡nl€r$lsdot qu€ farå reatlzrr Llcllaçåo, na sogulnlo modalldado € øræloilsllcas:
MODALIDADE: PREGÄO EIETRÔNICÓ N'14I/2¡22 - PROCESSO LICITATORIOI NN

215/2022. llPo: MENoR PREçO PoR lTEltl.
oBJEIo: Fomação do Reglslro do Pr€ços para fulura s ev€nlual aqulslçào d€ medlca.
monlG E sorom ullllzados pela Secrolsda Munlclpal dg Setd€ Públlø. ns Famácla do
Cenkodo Sãúdo,
sEssÄo DE DlsPUlA; Dla 22 d€Ao6to d6 2022 à! 08:30h
FoRMALIZAçÄo DE CONSULTAS: ó refrrtdo sditEt pods¡å s€robltdo lunlo ao sotords
Udlaç¡$ do Munlclpìo de Rsal6za, a padl¡dodla 04 dBAg6lo d€ 2022, durante o hoúrto
d6 oxpodìonle da ProfôiluÉ, el€v& d6 sollclteçáovla o-ñàilì ildlãÐ2@rælszâ.Þr.goÝbr
srsTEMA ELElR0Ntco: coMPRASNET
Realeza,03 d€Agollo de 2022.

Rrãloza,03 doAgoslo d6 2022.

Llcllaçô6 do

DIANABAI\¡BERG
Pregoelm

DIANABAMBERG
Preg@ha

2022b 08;30h
rclsddo edll€l sor obl¡do

DIANABAMBERG
Prcg@h6

ao Selor de +
o horárici

R€ålBzå, 03 doAgGlode 2022,

DIANABAMBERG
prggæka

Avtso DE Ltc[AçÄo
A PREFEITURA DE REALEZA, Eslôdo do Pamnå, toma prlbltco € para conhælmqnto
dos lnlorGtãdos qE lad r€allzrr LlcllEçáo, na segulnts modalldado s ørrclo¡lsilcasi
MODALIDADE; PREGÄO ELEIRÔNICO Nô I4U2¡22. PROCESSO LICITAÍORIOI N'
2172022. TlPo; MENOR PREçO POR ITEM,
OBJETO| Fomôçâo do Reglslrc de Preços pan ovonlual squhiçáo de gônercs allnen-
lld6 psElvoh e nåo psÊlvek, pa€ d€ndil ffi 8luru dr Edo mmldpalds enslno do mu
nhlplo ds Éâ16æ, mlbm I dìßbizæ do prqEm n€ctomt do atimenËdo mls lpNAÐ.
SESSAODEDISPUIA:Dls 19deAgostodo2022às 13:30h

FORIýIAI|ZAÇAO 0E CONSULTAST O refoddo ed¡tsl pod€ú sr obildo lunto æ Setor d€
Llcllaçöæ do Municlplo d€ Roaleza, a partkdo dla 01 d€Agosto de 2022, durånle o hoddo
de_sxpsdlenlêda Pref€lluß, atavås do sltcllgÉovta6nã[:licÍaø2@reeteza.prgovbr
SISIE[¡A ETETRÔNICO: COI\¡PRASNET
Roal€zâ,03 deAgoslo de 2022.

Prefeitura Municipal de Verê

66ssão

09:00 horas, a
porlol€, para
pellculas sob

dø 2022,

quo l8rå loallzar no dla 17

LUAN II¡OROSINI
PREGOEIRO

dErOr

O Munlclpio dc l!n&s Mrrqncs torna público quc fará mlizar, ôs 08:15 honr
d0 dh 08 dc Sctcrnhro do [no dc 2022, na sl0 dc l¡citoçr'ìùs, [û 

^ÿ. 
Joaquíû

lloncrli no 5?9 cm EnéN Mnryucs , Pf,nnd. Bnìsil. CONCORRÊNCf,{, sob
reginre dc cmprcitado por prcço global. rl¡o meror prcço, o prcços lìxos c sern

Àÿlso DE LtctT^ÇÃo
EDfr^L DE coNcoRRôNct,{ N" oMorl

A Pasla 'ldcniq com o intcìro tcor do
ndcndose ancxos, podcró sercxominoda no cndercço¡cimo irrdiødo. no hordrio
conrercial. ou solicitndo ¡troyésdo c-moil licinøo.ctrr[sli¿gmail.com. poden¡Jo

ainda scrcm ¡ccssdos n¡ inlcgrÂ no Þortnl do Munlclpio lo link
htlpsy'icncasmnrques,otende.rel/flÍlf)0/seRlr0/!nlor/8/¡rnr.lmoi l/lonrl/l
lnfomoçõcs ilicionnis, dúvidns e ¡edirlos rle ffil[Rcimcnto dc!Èrâo scr
enmminhîdos à Comlsi¡10 dc l.icit0ção no endercço ou c.mail achna
rnenciuìndos - l¡lcfon€ 46 1544 2103.

Enihs MnqNr,03 dc /\gosto dc 2022.

fdson l,upålinl

l.ocrl do ohjcto 0bjcto
0unntidadc
c unidnde dc

m¡ili,h

Pm?o ds

cxccilçùo

ldias)

5760.00 nrr t80

c 5cu3 rnorlclos.

PIIITFEITURA MARQUtis

DIANABAMBERG
Progoslru +
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QLIINTA-FEIRA,4DEAGOSTODE2022 i ANO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇAO lf: 72ß7- APâg(s\

AV¡SO DE L|CITAçÃO PREGÃO ÞRESENCIAL No 079/2022 - PMM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO I 3I'2O22.LIC

TIPO: Menor preço unitário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 18 de agosto de 2022 as 14:00
horas, a abertura da licitaçäo para contratação de empresa para aquisiçäo de um vefculo novo (zero quilômetro), sendo
este para o gabinete do prefeito, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.
Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 18 de agosto
de2022 com inlcio às 14:00 horas.
Local da realizaçäo da Sessão Pública do pregão: Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR, na sala de reuniões
do Paço Municipal.
Edital na íntegra: a disposição dos interessados no setor de Licitaçöes e Contratos, no mesmo endereço acima e no site
www.marmeleiro.pr.qov.br.

^ @8107 ou (46) 3s2s-8105.

Marmeleiro,03 de agosto de2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE L|C|TAçÃO PREGÃO ELETRÔN|CO No 080/2022 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 13212022-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contrataçäo de empresa para fornecimento de ração para cäes e gatos, atendendo as necessidades do
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hfdricos, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 04 de aqosto de 2022.
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia l8 de aqosto de 2022.
tNícto DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREços: às 09:00 horas do dia l8 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será obsentado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitaçöes".

,^noulslç e@.
TNFORMAçÕES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro,03 de agosto de2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AV¡SO DE L|C|TAçÃO pnecÃO PRESENC|AL No 081/2022 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO I33'2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 19 de agosto de 2022 as 14:00

horas, a abertura da licitação para contrataçäo de empresa para prestaçäo de serviços de chaveiro, incluindo a confecção

de cópias de chaves Oe pórtas de imóveis e de vefculos e destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos

Departamentos solicitantes, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.
Daia para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 19 de agosto

de2022 com inÍcio às 14:00 horas.

IGF
Brusil

Dlário Oficial Assinado Eletronlcemente com Certif¡cado Padrão ICP

Bresil e Protocoledo com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisór¡a 2zO0-2 do Aft.10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Munlcfpio de Marmelelro dá garantla da autentic¡dade deste

documento, desde que vlsualizado através de

htto://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no link Diárlo Oficial.

Página 3
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041081202208:55 Mural de Licitações MuniciPais

6A¿

TCEPR
'It{wt üü{ttd.N j!rN w m{trÄ

Deta lhes processo licitatório

Btr

Voltar

ËftxÈ

Entidade Executora i yUrulCÍplO DE MARMELEIRO

Anoù ;2922 
'

INo llcitação/dispensa/inexigibllidade* 180

Número edital/processox ' L3Zl2Oz2 ;

REGISTRO DE PREçOS para futura e eventuäl contrâtðção de empresa pðra

fornecirnento de raçâo para cães e gðtos, atendendo as necessidades do

Depart¡ìnlcnto de Meio Amblcnte e Recursos Hídricos,

Instituição Financeirâ

Contrato de Ernpréstirno I

Descrição Resumida do Objeto*

Forma de Avalição Menor Preço v

Dotação orçamentária" 1lf1 f65.r;0|3zzóg0iisðiòü00ö 
- - I

Preço máximo/Referêncta de p,uc" - l¡ä.äll,s; -- 
* --ì

R$*

Datâ de Låncðmento do Eclit"rl

Data da Abertura das Propostas Data Registro

Datô Registro

i0310812022 ill

i1810812022 I

i.. ..., ,.
0410812022

I

I

Þatã da AbeftuË das Prcpostas .

Data de Lançamento do Edltal i

Data da Abertura das Propostas

Hit ltens cxcluslvos pârä EPP/ME? $lrn

Há cota de parl¡cìpação para EPP/ME? Nrio

Trðta-se de obra conl exigêncla de sr,rbcontratação de EPP/MË? Näo

Há priorìdade para aquisiçäes cle ntlcrocmprcsas regiona¡s ou locais? Nâo

Data Cancelarncnto

CPF: 814802893r GgggUt)

Percentual de part¡cipacão: 0.00

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPRi/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1



96120 - ESTADO DO PARANA

454524. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

I - ltens da Licitacão

EJlì

nençÃo DE trENS - pnecÃo e¡-ernouco No 00080/2022-000 sRP

- Raçåo

Descrlção Detalhada: Ração Animal lngredientes: Farinha De Vfsceras De Frango, Protelna lsolada De , Espécie Animal: Cäo , Dosæem Máxima- 
Umidade: tO pgn, Dosagem Mfnima Protelna: 27 PER, Dosagem Mfnima Extrato Etéreo: 13 PER, Dosagem Máxima Matéria

Mineral: I PER, Características Adicionais: Óleo De Peixe E Hidrolizado De Suíno E Frango. , Tipo: Peletizada

Tratamento Dlferenclado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas'

Aplicabilidade Decreto 717412010¡ Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unldade de Forneclmento: Embalagem 20,00 KG

Valor Unitário (R$): 145,43

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (100)

anlmal

^.crição Detalhada: Raçäo Animal lngredientes: Carne De Frango, Quirela De Arroz, Farinha De Fran , Espécie Animal: Filhote De Cáes , Dosagem
Máxima Umidade: 12 PER, Dosagem Mínima Protefna:29 PER, Dosagem Mínima Extrato Etéreo: 18 PER, Características
Adicionais: Estabilizada Com Tocoferóis , Tipo: Peletizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 KG

Valor Unitário (R$): 157,40

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (100)

Descrição Detalhada: Raçäo Animal lngredientes: Peixe, Verduras, Frutas, Prebióticos E Essências , Espécie Animal: Gato Adulto , Caracterfsticas
Adicionais: Livre De Transgênicos, Sem Grãos, Com Consevantes , Tipo: Balanceada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantldade Total: 50 C¡ltério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxlma para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 KG

Valor Unitário (R$): 166,87

+¡ydo Mínimo entre Lances (R$): 1,00

;al de Entrega (Quantidade): MarmeleiroiPR (50)

PREGÃO ELETRÔNICO N'OOOSO/2O22.OOO SRP UASG 454524 o4lOBl2O22 16:23 (1t1\


