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Marmeleiro,24 de junho de2022.

Protocolo Geral no 71530
Requerimento no 04212022 - Departamento de Administração e Planejamento
Requerimento no 03612022 - Departamento de Agricultura e Abastecimento

Requerimento no 036/2022 - Departamento de Assistência Social

Requerimento no 04812022 - Departamento de Educação e Cultura
Requerimento no 02712022 - Departamento de Esportes

Requerimento no 04112022 - Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Requerimento no 049/2022 - Departamento de Saúde

Requerimento no 03912022 - Departamento de Urbanismo
Requerimento no 02412022 - Departamento de Viação e Obras

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA

I - ESPECTFICAçÄO DO OBJETO:

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

empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e gÍaxas para a manutenção da frota municipal,

atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, nas quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento.

2 - JUSTIF'ICATIVA:

Departamento de Administração e Planejamento

Faz-se necessario a contratação de empresa para fomecimento de óleo lubrificante, devido à

necessidade de promover a manutenção de motor, freio e outros componentes dos veículos da frota do

Departamento ãe Administração e Planejamento, a fim de mantêlos em condições ideais de

funcionamento, garantindo a segurança de todos os funcionários.

Departamento de Agricultura e Abastecimento

Os produtos solicitados são necessários para a manutenção dos veículos do Departamento. As

quantidades solicitadas foram reduzidas pois não havia necessidade de toda a quantidade licitada nos

pregões anteriores.

Departamento de Assistência Social

Os itens solicitados são necessários para a manutenção da frota do Departamento Municipal de

Assistência social (Tabela abaixo), durante o período de 12 (doze) meses.

A quantidade solicitada está baseada na média de 02 (duas) troca de 04 (quatro) unidades de litro

de óleo por veículo, no total de 06 veículos (05 passageiros) lotados neste Departamento.

O lubrificante tipo óleo para o veículo MICRO ONfnUS MARCOPOLO VOLARE V8L,

conforme MANUAL nb pnOpÉfgfÁnIO - motor ISF 3.8, vinculado a este Departamento é o tipo SAE

ISW 40 API CH-4/CI-4, como não consta na planilha, mas o item 4 do PE 05212021, ainda vigente é

similar, requeremos a quantia nominada.

Flex9BWAB45U4GT062677201512016BAF 4207 VW GOL TL MC01

Flex20t8120r9
93Y5SRFH4KJ469645

RENAULT/
SANDERO/EXP 16502 BCL7267
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Departamento de Educaçäo e Cultura

Tais produtos se fazem necessários para fazer a manutenção da frota de veículos do Departamento

de Educaçã-o e Cultura, onde temos uma frota que necessita de troca de óleo regularmente para bom

funcionamento e manutenção dos mesmos. Todo veículo precisa de troca de óleo lubrificante de acordo

com requisitos e especificações estipulados pela montadora dos mesmos, sendo assim estas devem ser

feitas nos prazos estipulados evitando problemas futuros.

Departamento de Esportes

As quantidades solicitadas são uma estimativa, e se fazem necessárias para

conservação/manutenção dos veículos/equipamentos do Departamento.

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Justifica-se esta licitação, pois os produtos solicitados serão necessarios para a manutenção dos

veículos e caminhões deste departamento solicitante. Houve um aumento na quantidade de itens devido a

que este departamento agora possuí um caminhão caçamba e um coletor de resíduos e que percorre todo

município diariamente, sèndo necessário realizar a troca de óleos e fluídos com mais frequência' Os itens

solicitados são necessários para a manutenção da frota do Departamento de Meio Ambiente (Tabela

abaixo), durante o período de 12 (doze) meses, conforme informações do mecânico da garagem da

prefeitura municipal.

Departamento de Saúde

Os produtos solicitados são necessários para a manutenção dos veículos e garantia na execução

adequada äas atividades do Departamento. As quantidades solicitadas são estimativas feitas com ajuda do

respãnsável do Setor de Transporte para o período de72 (doze) meses.

Faz-se necessário a oóntratação dê empresa para fornecimento de óleo lubrificante, devido à

necessidade de promover a manutenião de motór, freiã e outros componentes dos veículos da frota, a fim

de mantêlos em condições ideais de funcionamento, garantindo a segurança de todos os funcionários'
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Departamento de Urbanismo

A contratação do presente objeto justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e

reparadora dos veículos/máquinas do Departamento. As quantidades foram baseadas nos quantitativos

utilizados nos anos anteriores, considerando o fato de que o departamento permanece com a mesma frota

de veículos/máquinas e, por se tratarem de equipamentos antigos, aumentam as manutenções.

Lembramos que são estimativas, já que não é possível prever problemas mecânicos que necessitem

de troca dos óleos antes do período necessário para a manutenção preventiva. Estas estimativas são para o

período de 12 (doze) meses.

Departamento de Viação e Obras

A contratação do presente objeto justifica-se pela necessidade de manutenção preventiva e

reparadora dos veículos/máquinas do Departamento. As quantidades foram baseadas nos quantitativos

utilizados nos certames anteriores, sendo realizado levantamento verbal com o mecânico responsável pela

oficina, e pela manutenção da frota do município, sendo as quantidades adequadas (aumentadas)

conforme uio e orientação do servidor supracitado, bem como devido a aquisição de máquinas novas.

Lembramos q.t" rão estimativas, já que não é possível prever problemas mecânicos que necessitem

de troca dos óleos antes do período necessário para a manutenção preventiva. Estas estimativas são para o

período de 12 (doze) meses.

3 - ESPECIFICAçÃO DOS PRODUTOS

Valor Total
Máximo
Aceitável

Valor
Unitárto
Máximo
Aceitável

Unid. DescrlçãoItem Quant.

8.700,0030,00290 Un.

lubrificante semi sintético 15W40 API SN para

motores Flex (álcool e gasolina). Embalagem de I litro. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco, Mobil
ou outra de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: l5
Agricultura: 24
Assistência:48
Educação: 25

Esportes: l2
Meio Ambiente: 30

Saúde: 60
Urbanismo:45

31

I

143,20 14.320,00100 BLD

ARLA 32 COM ISO 22241 (Agente redutor líquido de

óxidos de nitrogênio automotivo). Embalagem de 20 L' Com

registro no Inmetro. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra
de qualidade igual ou suPerior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência: 02

Educação:40
Meio Ambiente: l0
Saúde: l0
Viação: 38

2
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4.479,67 44.796,703 10 TB

Graxa Chassis ASTM LA. DIN 51502-K2K-20 Embalagem

de 170 kg. Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado'
Sugestões de Marcas: Texaco ou outra de qualidade igual
ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 03
Urbanismo:03

04

469,00 68.474,00BLD

Óleo lubrificante SAE 15W40 API CI-4/SL, CH-4 EURO 5,

motor diesel, classificação }.d8228.3 MAN 3275.

Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo,

não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência: 0l
Educação: 30
Esportes: 02
Meio Ambiente: 04
Saúde: 04
Urbanismo: 12

Viação: 93

4 146

36,67 4.620,42126 Un.

Fluido de freio Dot 5. Embalagem de 500 ml. Com registro
no Inmetro.

Sugestões de Marcas: Bosch, Motul, Varga ou outra de

qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 30
Saúde: l0
Urbanismo: 24

Yiação:62

5

9.468,62676,33t4 BLD

Graxa de rolamento SABÃO DE LITIO PONTO DE GOTA
MIN.l97. ASTM GB Embalagem de 20 kg' Com registro na

ANP, Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Texaco, Lubrax ou outra de

qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 03

Urbanismo: 05
Viacão: 06

6

497,64 10.450,442l BLD

lubrificante API GL4 SAE 80W que atenda a

especilrcação MB 235.5. Embalagem de 20 L. Com registro

na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Urbanismo:03
V 18

7

25.528,02520,98BLD

Óleo lubrificante API GL5 SAE 90V/ que atenda a

especificação M8235.20. Embalagem de 20 L. Com registro

na ANP. Produto novo' não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou suPerior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 02

8 49
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Meio Ambiente: 03

Urbanismo: 12

Yíaçáo:32

567,97 24.422,71I 43 BLD

lubrificante ATF TA, DEXRON II que atenda a

especificação M8236.6. Embalagem de 20 L' Com registro

na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Urbanismo: 05

Viação: 38

357,48 28.598,40BLD

Óleo hidráulico AW 68, AW HLP- HD-XP extrema pressão

HLP DIN5I524 PARTE 3. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Mobil' Texaco

ou outra de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Urbanismo: 05

Viacão: 75

10 80

495,36 34.675,20BLD

Solução arrefecedora para proteção de motores, QUE
ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MB 326.3 Embalagem de

20 L. Com registro no Inmetro. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 02
Meio Ambiente: 04
Saúde: 02
Yiaçào:62

11 '70

23.629,55675,13BLD

é-teo low+0 API cJ4, semi sintético, motor diesel'

Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo,

não remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 25

Saúde: 06
Viação:04

t2 35

5,011,7641,08t3 122 Un.

óleo Z tempos. Embalagem de 500m1, MISTURA 1:50

utilizado em equipamentos com garantía e com essa

recomendação. Com registro na ANP, Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Stihl 8017 h ou outra de qualidade

igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Urbanismo: 90
V

24.342,75540,95BLD

de transmissão e sistema de freio a disco

(multifi,rncional SAE 30) AGCO POWERFLUID 82lXL.
Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo,

não remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra
de qualidade igual ou suPerior.
Quantidade Solicitada por Departamento:

02

l4 45
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Urbanismo:05
38

3.453,80 34.538,00l5 l0 BLD

ÓIEO SINTÉTICO DV-SHC-630 OU GEAR PAO 220
snrrÉuco. Embalagem de 20 L. com registro na ANP.

Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Mobil ou outra de

qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 0l
Urbanismo: 06
Viação: 03

560,77 7.290,01BLD

Óleo lubrificante API CF SAE 50 ZF TE-ML 048.
Embalagem de 20 L. Com registro na ANP.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Viacão: 13

t6 13

9.599,95573,33t7 l5 BLD

õ-teo gidráulico AW l0 extrema pressão HLP. Embalagem

de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Saúde: 02
Viação: l3

29.136,90469,9518 62 BLD

Óleo hidráulico A'W 46 HLP DIN 51524 PARTE3 extrema

pressão. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP' Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Yiaçào:62

518,78 32.164,36t9 62 BLD

Óleo semissintético de transmissão e sistema de freio a disco

(multifuncional SAE 10W30) Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Yíaçáo:62

14.709,50565,75

Óleo Lubrificante 85V/140 GL 5. Embalagem de 20 L.

Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou outra
de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 01

Viacão: 25

20 26 BLD

246,4735,21Un.

ö--eo sintético 5w30 API SN QUE ATENDA A
ESPECIFICAÇÃO V/SS-M2C946-BI para motores Flex

(álcool e gasolina). Embalagem de I L' Com registro na

ANP. Produto novo' não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga, Texaco

ou outra de quatidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
07

2l 7

8.500,0042,50Un.
sintético 5W30 com micro partículas (DPF)

ESPECIFICAÇÃO VW
motor

diesel. QUE ATENDA A 507

de I L. Com na ANP
22 200
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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 R$ 462.223,76 (quatrocentos e sessenta e dois mil e

duzentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos).

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

da data de sua assinatwa.

4 - PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA:

A entrega dos produtos será parcelada e os produtos deverão ser entregues, junto ao almoxarifado da

Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Macali, no 830, Bairro Ipiranga, Marmeleiro - PR, no prazo

máximo de l0 (dez) dias, após solicitação formal, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta,

após assinatura da Ata de Registro de Preços, onde serão verificadas: quantidade e marca ofertada,

reservando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.

Os prazos de que tratam o item acima poderão ser pronogados uma vez, poÍ igual período, quando

solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocoÍa motivo justificado aceito pela

Administração.

5 - OBSERVAçOES E OBRTGAÇOES DA CONTRATADA:

Os produtos deverão estar devidamente registrados na ANP - Agência Nacional do Petróleo,

conforme Legislação vigente, com a identificação do no de registro.

Os óleos lubrificantes deverão estar devidamente registrados na ANP, conforme prevê a Resolução

ANP no 22 de lll04l20l4.
Os óleos lubrificantes deverão estar em conformidade com as norrnas vigentes da ABNT e Portaria

ANP no 129 de3010711999.
Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

Os produtos deverão ser acondicionados conforme norrna do fabricante, devendo garantir proteção

durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas na

legislação em vigor e em conformidade com as norrnas vigentes.- ôr produios entregues deverão ser novos de l" linha não sendo admitidos óleos lubrificantes

rerreftnados/recondicionados.
Essa exigência justifica-se para evitar problemas nos veículos e maquinários que podem ser causados

pelo uso de óleos que não sejam novos e de lu linha'
A logística i"u"rru é de responsabilidade da DETENTORA DA ATA, devendo a mesma obedecer a

todas as norïnas específicas vigentes para a destinação final das embalagens dos produtos. Dentre as norrnas

da legislação obrigatóriu u ,"i seguida, destacam-se: o Decreto n" 7 '404, de 23 de dezembro de 2010, a

IN/SiTVMP n" 1, de 19 de janãiro de 2010, o Decreto no 7.746, de 5 de junho de 2012 e a Lei no

20.13212020, de20 de janeiro de2020.
No caso da logística reversa, a DETENTORA DA ATA deverá apresentar semestralmente,

declaração confirmanão o recebimento das embalagens dos produtos já utilizados, para f,rns de

reaproveitamento no ciclo produtivo das próprias empresas, em outros ciclos - como cooperativas de

reciclagem ou outra destinação final ambientalmente adequada.

õ compromisso de recolher os produtos, nos termos do inciso III do art' 3l da referida Lei, no prazo

de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do 1" dia útil após convocação específica e sem qualquer ônus para o

Município de Marmeleiro.
A DETENTORA DA ATA deverâ entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a

mesma marca dos produtos apresentados na proposta'
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Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga' Texaco

ou outra de qualidade igual ou superior.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Saúde: 200

462.223,76Valor Total Estimado
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A DETENTORA DA ATA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos

concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários

para a completa execução das obrigações assumidas.

A DETENTORA DA ATA deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

6 - CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:

Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito

de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se

identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado'

Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos

itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestadapela átrea

responsável pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da execução'

A Administraçãò rejeitará, no todo ou em parte, os fomecimentos executados em desacordo com o

disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fomecimentos

forãm realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será

notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.

Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será

determinado u- ptuio, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-

â a pafür da datã da nòtificação da contratada. A detentora da Ata ficará obrigada a substituir, às suas

expensas, o item/objeto que for recusado.- 
Independenternentê da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos

fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às

,uu, .*p"nras, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da

garantia.
Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação dos

Departamentos solicitantes, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,

mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação'

7 - DA FTSCALIZAÇÃO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de Registro de

Preços, será de responsabilidade dos Diretores dos Departamentos solicitantes.

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.
Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços,

citados acima, procederão 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 a ocorrência de quaisquer circunstancias que

incidam especificamente no art.78 e 88 da Lei Sanções Administrativas para o caso

de inadimplemento contratual e cometimento de

Silmara
Diretora do Departamento de e Planejamento

Risso

Diretor do Departamento de AgrÍcultura e Abastecimento

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000

E-mail: licit-qç4a1Anarr¡çl-çi.ç-q,p.r:gtlltt:-i-Jiçil¡r-c--¿tq02(rD¡:-qru:c!-e:rq.nLSaLb: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marizete
Diretora do Departamento de Assistência Social

êre I
Celso Pedro Scolari

Diretor do Departamento de Educaçõo e Cultura

"filgn-Ahquevez

Diretora do

Diretor do Departamento de Esportes

de Ambiente e Recursos Hídricos

de Saúde

de Oliveira
Diretor do Depa de Urbanismo

Diretor do Depa Viação e Obras

\ry

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@rnarr¡c.lcir().p-l:CsubI../licitacap02úÌ.r¡ar]:rçleln.plgOl¿.bl - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Prefeitura Municipul de Marmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

71530 Data do Pedído:

Departamento de Administração e Planejamento e demais Departame

2410612022

Típo de Pessoa:

Marmeleiro

8561 5-000

Paranâ

Requer autorização para, REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento
de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para a manutenção da
frota municipal, para atender as necessidades dos
Departam entos solicitantes

Silmara Terezinha Brambill

Prefeíturü Municipal de Mørmeleíro

J

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Casø:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

71s30 Data do Pedido:

Departamento de Administração e Planejamento e demais

Tipo de Pessoa: ý

2410612022

Marmeleiro

8561 5-000

Pa¡anâ

PREÇOS para
para fornecimento

óleos lubrifìcantes, fluídos e graxas para a manutenção da
municipal, para atender as necessidades dos
rtamentos solicitantes

autorizaçãoRequer para, DEREGISTRO
ela contrataçãoeventual empresade

Prøzo de Entregø:



$ ì: fi"il

Nome do Requerente: ftir'ara Terezinha B rambill
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Ifçm Qtde, UncI. t úlsclìIÇAo Valor
Unitário Valor Totnl

1 309 Un

Oleo lubrificante senri sintétioo l-5W40 API SN paLa

nrotoles Flex (irlcool e gasolina). Ertrtlalagem cle 1 litlo.
C-'om registro na ANP. Procluto nr:vo, não rernanufaturaclo.
não lecondioionaclo. Sugestões de Marcas: Lubrax,
Ipilanga, 'Iexaco, Mobil ou outla cle qualiclade igual ou
superior,

R$50,00 R$15.450,00

,, 12? BI,D

ARLA 32 COM ISO 22241 (Agente reclLrtol lÍquido de

i:xidos cle nitrogônio autonotivcr). Ernbalagem <le 20 L.
Com registro no lrrrnctro. Plocluto uovo, trão
remauLrlitulado, não recondicionado. Sugestõcs cle

Marcas: Lutrlax, Ipiranga, 'l'exaco ou <nrtra cle qualidacle

igual ou superior.

t{$200,00

3 12 TB

Graxa Chassis ASTM L.,\,, DIN 51502-K2l(-20
Enrbalagen de I70 kg. Corn legistro na ANP. Produto
novo, não rerrralr u fatu racl o. não reoondicionado. S ugestões

cle Marcas: Texacc¡ ou ouh'a cle qualiclade igual ou
superior.

RS5.000,00

R$24.400,00

R$60.000,00

4 203 BLD

Oleo lublificante SAE 15W40 API CI-4/SL, CH-4 EUIIO
5, t:totor diesel, classif.icação M8228.3 MAN 3275.
IÌrrrbalagem cle 20 1,. Cìom registro na ANP. Produto novo,
näo l'emanufaturado, não tccondicionado. Sugestões de

Marcas: Lubra.r, Ipiranga. 'lcxaco ou outra de qualidacle

igual ou su¡:erior.

Iì$690,00 R$140.070,00

5 164 Un.

Irluido de fì'eio Dot 5. Ernbalagenr cle 500 ¡nl. Com
registro no Innletro. Sugestões de Marcas: Bosch, Moful,
Varga ou olrtra de qualidade igLral ou superior.

R$40,00 RS6.560,00

6 r8 BI-I)

Crzuxa de rolarlento SABÃO DE L1TIO PON'fO DE
CO'['A MIN.197. ASTM GB Iimbalagem de 20 kg. Çorn
registro na ANP. Ploduto novo, uão remanufaturado, não
recondicionaclo. Sugesf(les cle Marcas: Texaco, Lullrax ou

outm cle clualidade igual ou supuior^

R$950,00 R$17.100,00

7 33 BI,,D

Oleo lubliticante API GL4 SAË 80W que atenda a

especificação MB 235,5. Eurbalagenr cle 20 L. Corr
registro na ANP. Prociuto novo, uão reurannfaturacio. não

recouclicionado. Sugestões de lvl¿roas: Luhrax, Ipilarrga.
'llexaco ou outra cle qualiclade igual ou snllerior.

RS800,00 RS26.400,00

I 67 BI,I)

Oleo lubr:ificante API CiL5 SAE 90W que atenda a

especificação M8235,20. Erlbalagem de 20 L. Com
registro na ANP. ProdLrto novo, nãr) renranul'aturaclo, não

recondicionaclo. Sugestões de Marcas: l,tibrax, Ipilauga,
Texaoo ou outra de qualidade igual ou superior,

t{$890,00 Iì.$59.630,00

, lþffi L.r"r[:rif ic¿r.ltcs
;.t tffil :.li'.':,:,rt tn""Eeãl
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I 6s BLT)

Oleo lLrblificante A'IÌî TA, DIìXRON ll qLre aten<ia a
especificaçãt¡ MI1236.6, Iinrbalagem tle 20 L. Com
registro na ANP. Proctlto novo, não remanufaturaclo, não
recondicionado. Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipimnga,
Texaco on orrtra de qualidade igual ou superior.

R$900,00 IìS58.500,00

10 125 BLt)

Oleo hidráulico AW 68, AW [jll",P- HD-XP extre¡na

¡:ressão f'll-P DIN5l524 PARI'E 3. tinrbalagem de 20 L.
Corn legistro na ANP. Produto novo, uão rcmarrufaturnclo,
não recondicionado. Sugestões de Marcas: Lubrax,
I¡:iranga, Ivlobil, Texaco ou orrtl'a de qualiclade igual ou
superior.

R$550,00 R$68.750,00

11 108 BI,D

Solução arrefècedora para proteção de motoles. QLJE
A'rENDA A ESPI1CIFICAçÃO MB 326.3 Embalagern
cle 20 L. Conl registro no Inmetro. Produto novo, näo
l'emauuf¿tulado, não reconclicionado. Sugestões cle

Marcas: Lubrax, Ipilanga, 'l'exaco oL¡ orrtra de qualiclade
igual ou supelicu,

R$800,00 R$86.400,00

12 37 BLI)

Oleo 10W40 API CJ4, serni sintético, mõioi diesel.
Eurbalagenr cte 20 I-. Corn registro na ANP. Prodrrto novo,
n¿Ío rernanu{à.turaclo, nâo lecondicionatlo.
Sugestões clc Marcas: I-ubrax. Ipirauga, l-exaco ou outra
cl e c¡ualidacle igual ou superior

R$990,00 R$36.630,00

13 t40 lJn.

Oleo 2 tenrpos. lìmbalagern de 500m1, MISTL]RA I 50
ut.ilizaclo em eclui¡rarmentos conl garilntia e corn essa
recontenclaçZio, Corn registlcl na ANP. Procluto uevo, não
rcmanuf'aturado, não recondiciouaclo. Sugestões de
Marcas: Stihl 8017 h ou outra de qualidade igual oLr

supericlr.

Iì$65,00 R$9.100,00

14 67 BLD

OIeo de transurissão e sistem.a cle freio a disco
(rnultifuncional SÂE 30) AGCO POWERÞ'I,IJID 82lXL,
Errrbalagem cle20 L. Com Lcgistro na ANP. Produto novo,
não renrauufaturaclo, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lutrrax. Ipiranga, 'l'exaco ou outra
de clualidacle igual ou supct'lor,

R$900,00 Its60.300,00

15 il I]LD

Oleo SIN'I'E'IICO DV-SHC-630 ou GEAR PAO 220
SIN'|ÉTICìO. tsnrbalagem dc20 L. Com regisrro ua ANp.
Produto novo, nãro rcmanuf¿tulado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Mobil ou eutra de
qualidacle igual ou superior.

Its1.200,00 RS13.200,00

16 70 BLI)

OIeo lublificante API CF SAE 50 Z,F TE-ML 048,
Ënrbalagem cle 20 L, Corn registro na ANP. Sugestõcs cle

Maroas: Lubrax, Ipira,nga, 'l"exaco on outla de qLralitlacle
igual ou su¡rerior.

R$900,oo R$18.000,00

L7 1) BLD
Oleo llidráulico AW l0 e.\treura pre.ssão FILP
Eurbalagern cle 20 1,. Com registro na ANP. Produto novo,
não remanufatuuadcl. não teconclicionado. Sugc.stões cle

R$800,00 R$17.600,00

... ::!'-:"1,.,) :¡:c:+.ìFi! "'

(45) 3037.6313
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VALTDADE DA PROPOSTA 90 (NOVENTA) DIAS;

Ern¡rresa: C.C.L. COMERCIO DE LUBRII¡ICANTES LTDA'ME

CNPJ N": 35.235.579/000 I -56

Telefone: (45) 3037-63 I 3

Endereço: Av;Brasil2435, SALA 01 Região do lago, Cascavel- PR

Cascavel - PR 03 de Junho de2022.

C.C.L. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA

PRoPRtETÁRn

" l.jì;6$åi'äfin'ãiÏ-E:t3'äiÊiii!r*rîü::'aãnmøæ"**
(45) 3037.6313
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35.235.579/0001-56
C. C. L COI|JIËRCIO ÐE IUBRFTCAiITES LTDA, .fvlE

AV. BRASIL,2435 . SALAOl
REctAO DO LAGO, CEP 85.812.5s0

CASCAVEL, PAHAHÁ

Marcas: Lubrax, lpiranga, 1'exaco ou outra de qualiclade

igual ou superior.

RS790,00 RS79.000,00

Óleo hidráulico AW 46 III,P DIN 51524 PAKTE3

extrerna pressão. Embalagent de 20 L, Com registro na

ANP. Procluto novo, não remanufaturado, não

rEconclioionado. Sugestões de Mucas: I-ubrax, Ipiranga,

Toxaco ott outra cle qualidarle igual ou superior.

18 100 BLI)

R$89.000,00R$890,00L9 100 BLD

oo de transnrissão e sistema de frcio aÓleo sernissintéti

clisco (multifuncional SAE 10W30) Embalagern de 20 L'
Com registro na ANP, Pl'oduto novo, não remanufaturaclo,

não recondicionaclo. Suge.stões de Marcas: Lubrax,

Ipiranga, Te.xaco otl outra de qua.lidaclc igual ou superior

R$900,00 R$36.900,0020 4l BLD

Óleo Lubïificante 85W140 GL 5, Ernbalagenr de 20 L.

ProchÍo novo, não rernanufatutado, não recondici.onado.

Sugestões de Marcas: l,ttbrax, Ipiranga, 'l'exaco otl otltla
de quralidade igual ou superior,

RS70,00 r{t490,00Urr

Öleo sintético 5W30 API SN QUE ATENDA A
Ë,SPECIFICAçÂ.O wSS-M2c946-Bl para utotores Flex
(álcool e gasolina), Iimbalagem de 1 L. Com registro na

ANP. Produf.o tlovo, nã<¡ remanttfatrtraclo, não

recondicionado. Sugestões de Marcas; Mobil, Lubrax,

Ipiranga, Texaco on outra de qualiclacle igual ou superior'

zl 7

R$1.4.000,00It$70,0022 200 Un.

Öleo sintético 5W30 conl uricro ¡:artlculas (DPF) motor

diesel. QUE ATLNDA A IISPECIFICAÇ.AO VW 507.

Ernbalagem clc I L. Cotn registt'o na ANP'

Sugestões de Marcas: Mobil, l,ubrax,Ipiranga, Texaco ol.l

outla de qualidade igual our superior.

ffim)l .,{g¡*{ff¿¡:rs;+



031051202216i41 Webmail :: ORÇAMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES - SULBRASIL LUBRIFIC,ANTES

s ìì
0RçAMËNTO DE OLEOS LUBRIFICANTES - SULBRASIL LUBRIFICANÏËS

De MaurlcioGomesMaurlclo<maurlclosulbrasll@lrotmall.com>

Para licitacao02@marmeleiro,pr.gov.br <licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

Drrä 03-05-2022 16:02

[lonc MARMELETRo ASSINADo,pdf (-1,6 MB)

Remover todos os anexos

Boa tarde Rlcardo, conforme sollcltado segue em enexo e orçamento de óleos lubrificantes para o munlcfplo de Marmelelro. Verlficando e

anallsando os pregões anterlores, delxo a sugestão para que o pregão seJa presenclal, pols fica mals fácll para o munlclplo receber os produtos

realmente desejados para as manutenções periódicas dos maqulnárlos do municfpio, os pregões eletrônlcos delxam o processo multo burocrático,

Qualquer duvida estou a disposição.

Atenéiosamente,

Maurlclo Gomes

Vendedor/Procurador

Sulbrasll lubrlfi cantes

flÇascavel- PR

Fone 45 3037-6313 e 99822-73t8

LV

/1

https://webmall.marmelelro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mall&_safe=0&_uid='12533&_mbox=INBOX&_actlon=prlnt&_extwln=1 1t1
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A empresa Distribuidora de Lubrificantes Petro Oeste Eireli, inscrita no CNPJ 30.572.270/0001-
38, sediada na BR 467 KM 78 Toledo PR, telefone: (45)3125-2550, e-mail:
li citacaot@petroeste.com.br.

ORCAMENTO

Prefeitura de Marmeleiro

A/C: Ricardo Fiori

1 309 Un.

Óleo lubrificante semi sintético 15'W40 API SN para

motores Flex (álcool e gasolina). Embalagem de I litro.
Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco, Mobil
ou outra de qualidade igual ou superior.

39,00

12.051,00

BLD2 122

ISO 22241(Agente redutor líquido de

óxidos de nitrogênio automotivo). Embalagem de 20 L.
Com registro no lnmetro. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade ìgual ou superior.

ARLA 32

133,00

16.226,00

3 t2 TB

Graxa Chassis ASTM LA. DIN 51502-K2K-20
Embalagem de 170 kg. Com registro na ANP. Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Texaco ou outra de qualidade

igual ou superior,

4.890,00

58.680,00

4 203 BLD

Oleo lubrificante SAE 15W40 API CI-4/SL, CH-4
EURO 5, motor diesel, classificação M8228.3 MAN
3275. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP.
Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

439,00

89.I 17,00

5 164 Un.

Fluido de freio Dot 5. Embalagem de 500 ml. Com
registro no Inmetro.

Sugestões de Marcas: Bosch, Motul, Varga ou outra de

qualidade igual ou superior.

54,00

8.856,00

6 l8 BLD

Graxa de rolamento SABÄO DE LITIO PONTO DE

GOTA MIN.197. ASTM GB Embalagem de 20 kg.
Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado,

Sugestões de Marcas: Texaco, Lubrax ou outra de

684,00

12.312,00

(45) 3,125-2554
ad ministracao@petroeste.com. br

Rod BR 467 Kf\A 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512
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qualidade igual ou supenor

7 33 589,00

19.437,00

BLD

Oleo lubrificante API GL4 SAE 80W que alenda a

especificação MB 235.5. Embalagem de 20 L. Com
registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado,

não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

I 67 BLD

Oleo lubrifïcante API GL5 SAE 90W que atenda a

especificação M8235.20. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado,

não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

595,00

39.865,00

9 65 BLD

Oleo lubrificante ATF TA, DEXRON II que atenda a

especificação M8236.6. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado,

não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

619,00

40.235,00

439,00

54.875,00

10 125 BLD

Öleo hidráulico AW 68, AW HLP- HD-XP extrema

pressão HLP DIN5I524 PARTE 3. Embalagem de 20

L. Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufatu'ado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Mobil, Texaco

ou outra de qtralidade igual ou superior.

11 108 BLD

Solução arrefecedora para proteção de motores. QUE
ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MB 326.3 Embalagem

de 20 L. Com registro no Inmetro. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

740,00

79.920,00

12 37 BLD

Oleo 10W40 API CJ4, semi sintético, motor diesel,

Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

890,00

32.930,00

47,00

6.580,00

13 t40 Un.

Oleo 2 tempos. Embalagem de 500m1, MISTURA 1:50

utilizado em equipamentos com garantia e com essa

recomendação. Com registro na ANP, Produto novo,

não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Stihl 8017 h ou outra de

qualidade igual ou superior.

644,00

43,148,00

l4 67 BLD

Oleo de transmissão e sistema de freio a disco

(multìtuncional SAE 30) AGCO POWERFLUID

82lXL. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP.

Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado,

(45) 3r25-2s54
adm in istracao@petroeste. com. br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512
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Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

1.890,00

20.790,00

15 1l BLD

ÓIEO SINTÉTICO DV-SHC-630 OU GEAR PAQ 220

SINTÉTICO. Embalagem de 20 L. Com registro na

ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Mobil ou outra de

qualidade igual ou superior.

l6 20 BLD

Oleo lubrifìcante API CF SAE 50 ZF TE-ML 04B,

Embalagem de20 L. Com registro na ANP.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

595,00

11,900,00

t7 22 BLD

Oleo Hidráulico AW l0 extrema pressão HLP.
Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto

novo, não renranufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

570,00

12.540,00

r8 100 BLD

Oleo hidráulico AW 46 HLP DIN 51524 PARTE3

extrema pressão. Embalagem de 20 L. Com registro na

ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

510,00

51.000,00

19 100 BLD

Oleo semissintético de transmissão e sistema de freio a

disco (multifuncional SAE 10W30) Embalagem de 20

L. Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondici onado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco on

outra de qualidade igual ou superior.

628,00

62.800,00

20 41 BLD

Oleo Lubrificante 85W140 GL 5. Embalagem de 20 L.
Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior,

610,00

25.010,00

2t 7 Un.

OIeo sintético 5W30 API SN QUE ATENDA A
ESPECIFICAÇÃO WSS-M2C946-BI paru motores

Flex (álcool e gasolina). Embalagem de I L, Com
registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado,

não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga, Texaco

ou outra de qualidade igual ou superior.

44,00

308,00

22 200 Un.

Oleo sintético 5W30 com micro partículas (DPF) motor'

diesel. QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO VW 507.

Embalagem de I L. Com registro na ANP,

Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga, Texaco

ou outra de qualidade igual ou superior.

53,00

10.600,00

(45) 3125-2554
ad min istracao@petroeste.com. br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512
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Validade da proposta 90 dias

Prazo de entrega 5 dias

Toledo, 19 de abril de 2022
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(45) 3125-2554
administracao@petroeste.com.br

Rod BR 467 KM 78, Vista Alegre - Toledo - PR - CEP 85907-060 - Caixa Postal 1512
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Orçamento - óleos e Lubrificantes - Prefeitura.de Marmeleiro

Do Vanderleiccomercial@petroeste.com.br>

Para <licitacao02@manneleiro.pr.gov,br>

Data 19-04202214:M

[l cotação M a rm e I ei ro P R 1 9-0 4r2022.pd1 þ7 aS KB)

Removertodos os anexos

Boa trude Ricardo l'ir¡ri

scguc col:ação solisilada

ait:VaucÌedsi
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https://webmall.marmelelro,pr.gov.br/roundcubemall/?_task=mall&_safe=0& _ulQ=12322&_mbox=INBOX&_actlon=prlnt&_extwln=1 1t1
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo po p¡,neNl,

EXTRATO PARA pusr,rc.A.ÇÃo
ÄTADE REGISTRO DE PRDÇOS N" 136/2021

pnncÃo nr,nrnô¡uco N" oszlzozt

CONTN^ETANTE: MUNICþIO DE MARMELBIRO
CoNTR.A.TADÄ: TRATORMAX - COVrÉnCrO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
OBJETO: A de de dos abaixo

PRAZO DE DXECU E da assinatura da ata de registro cle preços até 01 de julho de2022.
DAT,A. DE ASSINÁ,TURAD.4. ATÄ: 02 de jullto de2021

Marrneleiro, 02 de julho cle202l

æ

Jair Pilati
de Mal'meleiro

58,00 5.046,00BLD

ARLA 32 COM ISO 22241 (Agente redutor lfquido
cle óxidos cle nihogênio automotivo). Ernbalagern cle

20 L, Com registro no Inrnetlo. Produto novo, não

lemanufaturado. não reconclicionado.

RODO-
ARLA02 8'.1

s.046.00Valor Total Estimado

(4oigszl,ai
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até 0l de de2022

2?4
3s IrMUNtCiplO DE MARMELEIRO

ESTADo Do p¡neN/,

ExrRATo P.IRA prrgl,rcl çÃo
A.TA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 137/2021

pnncao nr,nrnôNrco No oszlzozl

CONTRÄTÄNTE: MI.INICþIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: CONCEITO COVTÉNCIO E DISTRTBUIDORA EIRELI
OBJETO: A de stro de dos

PRAZO DE E)CECU E VIG : cla ass ra da ata de registro cle preços

DATA DE.A.SSINATURA D,4. ÄTA: 02 de julho de202l'

Manneleiro, 02 de julho de2021

abaixo

1.790,00 17.900,00LUMAX
CI{ASSIS

Graxa Chassis ASTM LA, DIN 51502-K2K-20
Ernbalagem de 170 kg. Corn registro na ANP,
Produto novo, não remanufatut'ado, não

recondicionado.

03 10 TB

278,00 35.584,00
DEITON
ORION

cr-4

Óleo hrbrificante SAE I5W40 API CI-4/SL, CH'4
EURO 5, tnotor diesel, classificação 'l\48228.3

MAN 3275. Embalagern rle 20 L. Com t'egisfi'o na

ANP. P¡'oduto novo, uão re¡¡anufafurado, não

lecondicionado.

04 128 BLD

16,00 1,824,00RADNAQFluiclo de fi'eio Dot 5, Embalagem de 500 ml. Cont
reeish'o no Inmeh'o.05 tt4 Un.

DEITON
ozuoN

PLUS CI-4
450,00 15,300,0012 34 BLD

Óleo 10W40 API CJ4, serni sintético, motot'diesel.
Embaìagern cle 20 L, Com registro na ANP.
Produto novo, não temauufatut'ado, não

l'ecoudiciouado,

370,00 13,690,00LUBRAXtt BLD

Óleo de h'ansnrissão e sisten:a cle fi'eio a clisco

(rnultífi.rncional SAE 30) AGCO POV/ERFLUID
82lXL, Embalagem de 20 L. Corn t'egistro ua

ANP. Produto novo, não renlanufatttrado, uão

recondicionado.

14

404,00 4.040,00
LUBRAX
TURBO

ME
10 BLD

ÓIEO IUbIifiCANtE API CF SAE 50 ZF TE-ML O4B

Embalagem de20 L. Com registlo na ANP.16

21,50 150,50
DEITON

NEW
FORCE SN

Un

Óleo sintético 5W30 API SN QUE ATENDA A
ESPECTFTCAÇÂ.O WSS-M2C946-B I para

motores Flex (álcool e gasoìina), Embalagem de I
L, Com regisho na ANP. Produto novo, não

¡'ernalrt¡fahtt'ado, não l'econcliciorrado.

2l 7

DEITON
ORION

SYNTETIC
3o,oo 6.540,0022 2t8 Un

sintético 5Vy'30 co¡n micro paltfculas (DPF)
rìrotor diesel, QUE ATENDA A
ESPECIFICAÇÄO VW 507. Embaìagem de I L.

h'o na ANPCom
95.madoValor tal
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MUNICíP IO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PAI.ANÁ,

DXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
ATÄ DE REGISTRO DE PREÇOS N'138/2021

PREGÃO ITLETRÔNICO N" 05212027

CONTRATÄNTE : MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTRÁ,TADA: DISTRIBUIDORA DE LUBRTFICANTES PETRO OESTE EIRELI

OBJETO: A im de de dos abaixoIS

-

VORAX 20,20 5,050,0001 250 Un.

lubrificante semi sintético 15W40 API SN
pala motores Flex (álcool e gasolina), Elnbalagent

cle t lih'o. Com registto na ANP, Ploduto novo,
não reconclicionadonão

5,925,00I(ARTER 395,00DE GOTA MlN,t97. ASTM GB Embalagem de

20 kg. Com legistlo na ANP, Produto novo, não

Graxa de lolamento PONTOODE

rernanufafut'aclo não recondicionado

06 15 BLD

330,00 7.260,00
MAXI
GEAR07 22 BLD

Óleo lubrificante API GL4 SAE 80W que atenda a

especificação MB 235.5, Embalagern da 20 L'
Conr rcgish'o na ANP. Produto novo, não

lemanufatur'ado, não recondicionado.

MAXI
CEAR

365,00 15.695,00

Óleo lubrificante API GL5 SAE 90W que atenda a

especificação MF.235.20. Etubalagem de 20 L.
Conl regish'o na ANP, Procluto ¡lovo, não

rerranufaturado. não reconcliciorlado.

08 4J BLD

334,00 1l,690,00
MAXI
GEAR35 BLD

Óleo lubrifìcante ATF 1'4, DEXRON II çe
atenda a especificação lÝ18236.6. Ernbalagem de

20 L. Com regish'o na ANP, Produto novo, não

remanufahrrado, não recondicionaclo.

09

2s4,90 17.018,30MAXI67 BLD

Fleo hiclráulico AW 68, AW I{LP- HD-XP
exh'enra pressão HLP DIN51524 PARTE 3.

Ernbalagern de 20 L. Corn regish'o na ANP.
Produto ltovo, não t'euranttfatttrado, não

recondicionado,

l0

199,00 I 1.343,00
POWER

BRIL11 57 BLD

Solução alreÍècedol'a para proteção de lnotores,

QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÄO MB 326.3

Ernbalagem de 20 L. Com regish'o no lruneh'o,

Produto novo, não retnauttfaturaclo, não

recondioionado,

40.140,88LUBRAX 5,017,61I BLD

ÓIEO SINTÉTTCO DV-SHC-630 OU GEAR PAO
220 SINTÉTICO, Ernbalagem do 20 L. Com
registro na ANP, Produto novo, não

lenranufahrrado, não recondicionado,

15

3 50,00 4.200,00
MAXI
GEARBLD

Oleo Flidráulico AW l0 extrenla pressão HLP.
Embaìagem de 20 L. Com l'egisho na ANP'
Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado,

t7 l2

280,00 14,000,00MAXI
õ]eo lridr¿ulico AW 46HLiP DIN 51524 PARTE3
exh'erna pressão. Embalagem de 20 L, Com

registro ., na ANP, Produto novo, não

remanufaturado. não l'econdicionado,

18 50 BLD

334,00 16.7oq,ooMAXI
CEAR

û'eio a disco (multituncional SAE 10W30)

Embalägem de 20 L. Com regisho na ANP.
não ler:ranufatttrado, näo

de e sistema de

50

365,00 7.665,002l BLD
de

não
40 GL .'Emba

'L.

I

ll"

Telefone: (46)35?5-8
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MUNICíplo DE MARMELETRo
ESTADo po paR¡,¡t/,

cla assinatur'a cla ata cle legistt'o cle pregos até 0l de julho de2022.PR.A,ZO DD E
DATA DE ASSINÄTURA DA ATA: 02 de julho de202l

Marnreleiro, 02 dejulho de202l

air Pilati
cle Marmeleiro

tr

recondicionado,
156.747.18Valor Total Estimado

t
f,l
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MUNtcÍplo DE MARMELETRo 
36ti{'

EsrADo ¡o p¿n¿N.Á

EXTRÄTO PARA pUnr,rCnÇAO
ATÄ DE R_EçISTRO DE PRIÇOS N" 139/2021

pnncÃo nlprnôNrco No osztzozl

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTRATA-DA: XAVII]R COUÉNCIO DB SOLDAS LTDA
OBJETO: A de de

PRAZO DE E
DATÄ DE.A.SSINATIIRA DA ATA: 02 de julho <le2021.

Marnreleiro, 02 de julho de202l,

Iati
de Mnrmeleiro

dos abaixo

da assinatura cla ata de registro de preços até 0l dejulho de2022

id

Un.

Ô\eo 2 tempos, Bmbalagom de 500rnl, MISTURA
1:50 utilizado em equiparnentos coln garantia e cotn
essa l'ecomenclação, Com registlo na ANP. Produto
novo. não remanr¡fatu¡'aclo. não ¡'econdicionado,

STIHL 23,03 2.648,45t3 115

2.648.4sValor Total Estimado

I

I

i

i_
ui
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ie
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,MUNIC¡È¡O. DE'REi{ASCEI{çA . iPRì' ffiuniciPro ,DEnEnnbcÈxçA - PR

)

045e

a

I

ATA DE RSGISTRO DÉ PREçOS ¡È'140,'202t.

(Prcgão Elctrônico N" û60/202t - PI\{R)

Pelc presente insrruDtento, de urn la,l¡r o NIUNICiPIO DE RENÁ.SCENÇA. Estarlo do Paraná,
nesfe aro rcprcscntado pclo Sr. IDALIRJO.\O Z'il.ìELL.{.. ponadordo RG n' 1.339-755-4 SSP,?R
e CPF sob n" 283.S1:.189-20, Preleito l{unicipal. de or¿ em diante denorninado simplesmeile dc

CONTRATÀ:\*IE c de outro iado a enlprcÿr J. MÀR.{\GONI COIIERCfAL -
IMPORIÁ'çAO e eXronreç^io EIRELI - EPP, CNPJ n" 20.619.395,0Û01-65, corn setJe

na Rua Carlos Gomes. 790. Centro, cidade de Pi¡ldoranla. Esiado de São Paulo, ¡¡esle ato
representada pela Sra. DAIÀNE GEì,¡TÍLE lvl¡\R¿\;r*(ìONl, Ponadora do RG sob n".3{.549.?48- r
X SSP,'SP eCPF n" 324.212.248-88. aqui rlcnomìnada simplesmeute de CONTR\TADA estaudo

as partes zujcitas ås normas da Lci 8,666 de 3 I dc junho de I 993. c subscqucntcs altcraçôcs- em
face d¿ olsssificação das nroposta-\ apresentada no Pregão ELETRONICO n" 060i2(t21. pc'r

deliberação da Prcgocira. dcvida¡nentc homologada e publicada no Diårio Olìcial em (,ló.'12i2021.,

resolve RËGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar. obsen'adas as

condi$es do Edital que rcgc o Pregâo e aquelas enunciadas nas cláus.rlas que se seguenr.

CIÁUSULA PRITTEIR{ - DO OBJETO

REGIS-|RO DE PREÇOS PJ{RA CONTR{T.{ÇÃO DE EMPRESA PARI\
FOR\.ECIIíEñTO DE Ó[.EOS LUBRIFICANTES PAR.4 tlSO Ìt¡\ MÁNUTENÇÃO DA
FRoTÄ DO I\ÍU¡í¡CÍPIO DE RE:{ÀSCENÇÂ, destinado as nccc'ssidades das Sccretarias
solicítantcs, scndo:

6 r 0.00

468,00

!.ÄLOR : VALOR
r^*rriptfi: TflrÂt.

t5.2i

r r.70

DESCRIçÃO

;PRAY LIMPA CONTATO
SEM SOLVEÀ-TE. i00 ml

S PR 

^Y 
.J\:\-TT- FF.RR LtG E:vl COìll

BICO NTELIGENTE. 500 ml.
RADNÁQ

ûf{Rcâ

RADNAQ

LN

UNID.

1(l UN

QTD.ITEY

l5

l6 4Q

TOTAL: RS 1.078.00

CL.{USGLA SEGTJNDA - DO LOCAL DA E¡IÉTREG-{ E RBCEBIIIíENTO

2. I Os prudutos/materiais deverão ser enregues !!Lp@¿$nq-d9-lglCÊa-d!@, spos

o ræebi¡reilo da autorizar$o de conpra, seguindo rigcrrosamEnte as quantidades soliciudas.
mediante autorização contída nas reri¡rcctivas Ordens de Compra- Sendo que no ato do

reccbi¡ncnio o fiscal rcsponsÉvcl rc¡lizará a confercncia dos produtos.

b - declarani Procgss<¡ de r\<1uisiçûo Viciado e cancelará a parcela do pagamento relatìva ao
contrato ss- a qurlquer momenlo, comprovar a prática corrupla- iraudulenta- colusiva ou coercitiv'a;

c - garantida a prèr,ia defesa- aplicaÉ as sançòes administr¿1ìrzs peninentcs c prevista-s na
legislação L'rasilcira- se comprovar o envolvimcnto dc represcntanle da empresa ou da pessoa fisica
cont¡atada ertr práticas corrupfas, fraudulentas, colusiras ou coercidvas, no decorrer da licitaçào
ou na cxccucào do cûntrafo, sem prejuízo das dsmais mcdidas administrativas. criminais e cíveis.

ll-4- As palcs declaram sonhccer as nonnas de prevenção å comrpção prcvistas na Iegislação
br¿sil¿ira, dense elas. a Lei de lrnprobirlade Ad¡ninisrn¡tiva (Lei Federal n." Í1.42911992). a Lei
Federai n." 12.846i20'13 e scrs regulamarlos, sÈ comprometenr que pan a execueão deste contrato
nenhuma das partes podera oferecer. dar ou se cûmprometer a dar. a quem quer quc seja, aceitar
ou se comprorne:cr a aceitar. de quem quer que se-iu, tanto por conta Frópria quanto por interrnédio
de ouirem, qualquer pagamento, doaçâo, conrpensaçâo. vantagens jinanceiras ou bcnefícios
indevidos de qualquer especie. de modo fraudulento que constituauì prática ilegal ou de comr¡4ão,
bem con:o de manipular ou frauda¡ o cquilíbrio econômico hnanceiro do presente contralo. seja
de f'clrma direu ou indireta quanto ac ohjeto dèstÈ contrato, devendo garanrir, ainda que seus
prepostos, arhrrinisharlores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLALÍSÜI,A DÉCIIÍL{ SEGU¡iDA -.DOS GESTOR. FTSCå.L E CO:\TROLADOR
l2.l - Serå rcsponsávcl pclo contrato: Toni¡rho Ismuel Fill
Controlado¡: Robson de Oliveira
Fiscal: \,1á'¡io Francisco dos Passos

CLÁTTSUL{ DÉCII}L4, TERCEIR.\ - D,T TR^NSFERÈ],¡CITT
I3.1. 0 F¡¡5.-l¡1g contrato é inransfcrível- nâo podendo a contr¿ada se valer deste para víncular
terceiros à presente contrataçãcì, sob pena de irneiliata rescisão e aplicação das penalidades previstus
na ciáusula oitava-

O cLÁTISULADÉcrr{{euARTA-DoFoRo

14.1. Fìca eleito o l-oro da Coma¡ca rle lV'la¡meleiro. estado do P:raná pan dirimir dúvidas ou
questôes oriundas do prescrue Conrrato. E por estarcm justås c conûamdas, as partes assinam o
presente instnxìrento conir¡hral, por si e seus sucessorcs. em 02 tduas) vias iguais e rubricadas
para lodos os fins de direito.

Rcnascorça, 1 3 de agosto de 2O21

IDÁLIR
Municipal

nfuNrcÍPro DE RE:\..ASCE¡{çA - PR
(lN PJ ?(¡-205.63 l,'000 l -96
Rra (ietú:¡o Va¡gÃ, 9{!l - }:onc/Frx (4ól 355S8300
CEP S5.6i04(l{i - Roasccoça - PR

'¡+:Ì, tcs!cce3.Pr. gOV,b¡

a

ÌtuNlciPro DE REI\ASCE¡iÇA - PR
Ci\-. PJ 76.205.68 1 /0í,0 I -96
Rü¡ Getúlíù Vãrgas, 90 I - Forc/Tu (46, 35fL4300
CEP 35.ó!G{Oo - Rwscc¡qa - PR
.r*.x.reæro.pr,gor'.hr

,t-

C
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ATA DE IÌEGISTRO DE PREÇOS N" l4tl2021.

(Prcgão lllctrônico N" 060/2021 - PN'IR)

Pelo ¡rresente insrmlllento, cle unr lado <l 1MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, Estaclo c{o Paraná.

ncstc aro reprcscntaclo pelo Sr. iDALIR.IOÄO ZANELLA, portaclordo RG no 1,339.755-4 SSP/PR
e CPF st)b n" 2tì3.tì22.1tl9-20. Pre:feito lVÍunir:ipal, cle or'¿r ern diante deu<ltninaclo sinr¡:lesmente cle

CONTRATANTE e de outro lado a empresa LUBTRIO LUBRIFICANTES E LINIPEZA
LTDA, CNP.I ¡i".30.253.831/0001-3ó..oin socle na llua Prot'..lose Nogueira dos Santos 2l6fì
CASA 04, cidade cler Curitiba, cstaclo do Paraná. r)eslc ato represcntatla pelo S¡:. M.ARCI:IL

EDUARDO NASCIMENTO DIAS, Portador clo RG sob n" 7820257-2 e CIPF n" 0359594219-81.

aqui clenorrinacla simplcsmente de CONII'RATADA est¿lnclo Íts pal'tes suieitas iìs nonna$ da l,ei
f3,66ó de 2l cle.junho de lf)93, c subscquentcs altcrações. enl face cla classifìcação das pro¡rostas

apresentacla no Pregño ELETRÔNICO nu 06012021, por clelitreração da Pregoeila, clevidanlente

lrorncrlcrgada e publicacla uo Diário Oficial cm 06/ 121202,, resolve RllCiIS:l'RAR OS PREÇOS cla

enlprÈsa classiticac{a em primeiro lugar, <lbser¿rdas as c<lndições clo Dclital que rege o Pregão e
aquelas enunciadas rias cláusullas q[re sc ssgucrn.

CLÁI.JSULA PRTMEÍRA. DO OBJI!'I'O

REGISTRO DE PRI]ÇOS PARA CONTRATAÇÃO DI] EMPRESA PARA
FOTìNECIMRNI'O T'8, ÓT,EOS T,I.]BRIFICAN'I'T]S PARA I.ISO NA MANUTTTNÇÃO DA
FROTÄ DO MUNICÍpIO DE RENASCENÇÀ, dcstin¿rclo as neccssidades das Sccretarias

solicitantes, scndo:

T'OTAf.,: R$ 3.664,00

CLÁUSULA SEGUNDA. - DO LOCAL DA ENTREGA E RT]CEBTMENTO

2. I Os produtos/materiais cleverão ser entregues no pro,zo In¿lxinlo de 10 (clq4) dias úteis, após

o ,eccbin'tcnto do autoriz-ação de conr¡xa, seguindo rigorosameute as quantidaclcs solicitadas,

t

^f

ñfuNTciPIO DE RIINASCEI'{ÇA' PR
L-N r",.1 7ó.205.6ft I /000 I -96
Ilrra CcrtÍrlio Vttrgas, 90 I - Fonc/F'ax (4ó) 3550-ft300

CEP tt-5^6 t0-000 - Rennsce¡rça - PR

lYlvtrv,rgllascenca,pr.gov.b r:

VALOIT
{.JNITÁ,IIIO

VÂt,OR
TOTALQI'I) I-iNID. MARC.4 DËSCRrçÃ()ITEM

24,00 576,00

t,JNI
ING.R,TX

}.ORMULA
SYNTI:f

ólno LLJISJUF'IcANTIì tow4(
API SN PARA MOT'OR À
GASOLINA, I LI]'RO,

t2 24 \.."1'

20,80 2.0Íì0,00
UNI INGRAX
[4LJl,TIlvfAX

].URBO

ólpo LUBRTFIcANTE l5w4o -
CI4, I LI'|RO23 t00 L'f

42.rJû r.008,0024 LT

IJNI INGIIAX
MULTI

SYN'I"FÍ I-)

VI

irlnci LIIRRIF¡cANTT,
DEXRON VI, I I,ITRO27



2e{

0480

MuNlciplo DE RENAScENçA - PR

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 14212021.

(Prcgão Eletrônico N" 060/2021 - PIVIR)

Pelo presenre i¡rsrnurrento, cle u¡n laclo c¡ I\IUNICiPIO DA REN/{SC[,NÇA, Est¿do cfo Paraná'

neste ato represcntaclo pelo Sr, IDALIR J()ÃO Z.,A,NF.LI,A. ¡rot'taclor do RG rl" I .3-J9.755-4 SSP/PR

e CPb' sob ¡u 283.822.189-20. Pref'eito Municipal, de ora ern cliante denolninado simplesr:ente de

CONT'R7\,:|ANTE e de outro lado a ernprcsn BRVÖ DISTRIBUIDORA EIRBI,I' CNPJ

30.773.f14610001-66, corn secle na Av. Republica Argentina, 1237, Sala 305, turdar 03, Cond.

Toclay S. Oficcc Ecl. - Agua, ciclacle de Curitiba, estado clo Paraná, neste ato rcprescntacla pclo Sr'.

o Sr. THIAGO TATJRA CHERBISKI, por"tador clo RG 7131206-2. e CPF tt" 047.'17(t,390-59, aqui

clcnomi¡acla sìmplesmente cle CONTRATADA estanclo as pattes sujeitzrs às nomras tla Lei 8'666

cle 2l c1e iunho clc 1993. e subseclucntcs altet'açõcs. em fhce da classìficação das propostas

apresenrada uo Pr:egão ELETRONICO nu 06012021. pot cleliberação cla Pregcleil:a, cleviclamente

lrornologacla c ¡rublicada no Diário Oficial en't O(tll2l202l, rcsolve REGISTRAR OS pREçOS da

etnpr"so classif.rcada eln primeiro lugar, observaclas as r:ondiçôres clo Ddital que rege o Pregã0 e

aquclas cnunciadas nas cláusulas quc se seguem.

CLÁUSULA PRIIVIIjTRA . DO OBJE,T'O

REGISTRO DE PRN,ÇOS PARA CONTRATAÇAO DE ËMPRESA PARA
F'ORNDCIMENTO nn Ói,nr:S I'IIBRIFICANTI]S PARA 1]S() NA MANUTENÇÃO DA

FROTA D() MUNICÍPIO DIN RENASCENÇ..\, rlestinaclo ¿rs necessidades clas Sccretari¿rs

solicitantes, setrdo:

V,ÀT,OR
TOTAL

VAI,OR
T,INTTATI,IOQTD. UNID. MARCA DnSCRtçii,OIï'EiÝt

6',7,76 2.710,40CI, RADIEX
fì r 892

QLiTDO
RREFECIMENTO
ONTO PARA USO. G

E 4 r,rïR0s.

05 40

T0T¡\L: R$ 2.710'40

CtÁUSUfrt SEGUNDzI - DO LOCI\L D¡l ENTREG¡\ E RECDBIMENTo

2.1 Os proclutos/mate riais clevcrão scr cntrogues no nr{zo flríxim,n qlc l0 (dqz-) 4ins úteis' apÓs

o ,*..úir.,",.¡to da autclrização cle corttpra, seguittdo rigorosamente Bs quantidades solicitadas,

nrecliante autoïizaçAo conticla nas respectivas Ordens cle Conr¡rfa. Scndo quc no sto do

rccebimento t¡ fÏsct¡l responsável realizlrá a conferencia dos produtos'

2.1.2. Os pl.âzos clc que tratam o itern 2.1, poclerlio ser prorrogados t¡lnâ vez-. por igual

período. qìranclo solióitado pc.lo convocaclo durante o transcurso do prazo c desdc qrre

ocorrû n:otivo.iustificado aoeito pela AdnrinistraÇão

o

^I

MtiNrcÍPIo DÍl RENASCEn-ÇÄ - I',R
CN P.l 7 (t.205.681 1000 I'9(r
Iìua Gctirlio Vargas. 90 I - Fonc/!'tx (46) 355{¡-8300

CI]P 85,6 I 0-000 - Re¡rasccnçu - llIt
\ÿ\r'\ 

" 
lenírsccnca.pr'.gor', br
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MUNtCiPtO DE RENASCENçA - PR

ATA DE REGISTR() DE PREÇOS N" 143/2021.

(Pregão Eletrônico N" 060/2021 - PMR)

.Pe.[o presenrc ir:sfrumento, de um laclo o l]'tuNICÍPIo DE RENASCENÇA, Ëstado clo Paraná,

neste ato representado pelo Sr. IDALIR JOÀO ZANüLLA, porta<lor do IIG n' 1.339.755-4 SSPIPR
e CPF sob n" 283.822.189-20, Prefì¿ito Mr.rnicipal, de ora em diarrte denominado sintplesmente de

CONTITA'IANTE e de <lutxr laclo a e¡Ìrpre$â DIS't'llIBUtDOItA DE, LUBIIIÌ'ICANT'Ë'S
PETRO OESTE EIRELI, inscrifa no CNPJ n" 30.572,27010001-38, com sede na Roclovia BR-
467, I(M 78, S/N, ciclade de 'I.OLEDO, estado do Paraná, neste ato re¡xesentada pelo o Sr.

JtJSCILEI MARCIELO MUMBACH, porlaclor cla Cjódula cle ttlenticlade n" 8.5 14.020-5 e CPF sob

n" 057.934.449-55, aclui denominada sinrplesmente de CONTRATADA cstando as partcs sujeitas

às nonnas da Lei 8.666 de 2l de junhcl de 1993, e subsequentes alteraçõesr cm face cla classifictrção
clas propostas apresentada no Pregäo ELETRONICO no 06012021, por delitreração da Prcgocira,
clevid¿mente hornologatla e publicacla no Diário Oficial ent06l12/2021, resolve RllCISTRAR OS

PREÇOS da enrplesa classificada em prinreiro lugar. obscn,¿das as condiÇões do Edital quc rcgc
o Pregão e acluelas enunciacl¿rs nas cláusulas quc se segueln.

C]LÁUSULA TITI"TMEIRA - DO OB.IETO

RIIGTSTRO DII PRDçOS PAR,t CONTRATAÇÃO DE, RMPRIISA PARA
IIORNECIMENTO DE ÓI,EOS LUBRIFIC¡\NTES PÀRA USO NÀ MANt]TENçÄO DA
FIIOTA D() MUNICÍpIO DIi RENAIìCnNÇA, dcstinaclo as neccssidadcs clas Secretarias

solicitnntes, senclo:

VALOR
TINITÁRTO

VALOR
TOTALQ'r'l) UNII) ivlAIrcA DESCRTçÃOfTEilt

SLEO LUBRIIIICANTË SAE 50

ÀPI CIF LA3, BALDË COM 20

LITROS.
430,00 8,600,00OI 20 Bt)

LI.JI]fu\X
TURI}O MB

5OCF

.190,75 9.768,75

Öluo LUBRt,ilcANTH sAE 30

API CF I.A3 AI,LTSON C4.

BALDE C]OM 20 I",ITROS.

tù2 r{ Bt-)
I,UTSRAX

TURI}O M[i
30ct'

365,00 7.300,0003 20 BD
ËNI1]IICIS

Mr\XI H'l'F"
10w30

ót-uo LUBRII-'tcANT'Ë
IOW3O JASO DH] API
I]ALDB COM 20 LITIIOS.

SAI;
cr-4.

-) r8,00 25.440.00
i:t-t¡c,l HrDr{A t"JLICo l ow
AT,LISON C3, BAI,DB CJOM 2C

LI"IROS,
04 80 BD

ENERCjIS
M¡\Xl

ÜRANS IOW

Assinado de forma
JUSCILEI disitatpor
f\AÀQTtrI ô - JUSCILEIMARCELO

ü

T

MUNrcÍPIo DE ÍinxnscEf{ÇÄ - PR
cNP.t 76.205.6f1 I /000 I -cxj
Rr.¡n (ìctÍrlir> Valgas. 901 - Fone/Fux (46) 3.550-8300
L'EP 85,610-000 - Rcnasccnçu -"Pll
\{r\\'\\:. rcn¡rsccrtca.¡r r'. gort.btl

MUMBACH:O
MUMBACH:057934
44955

5793444955 Dados: 2021,08.13- 09:57:24 -03'00'
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ruuÑlcipto rru REhlA$cËNçn : P.R

o

T

r,iet"¡mc¡
ARREFEC]TMENTO
PARA DILUIR, I LITRO.

DE

5,40 216,0006 40 UN

ITNVAX
PÕWER

BRII,
U'NIVËRSA

ì. il-

08 20 BI)
HNh]RCIS
I"IIiRCON

AV/4¿i

ólno r-rrDRAur,rco HD46,
BALDI] COM 20 I,ITROS.

299.8{) 5.996,00

09 BI)
tiNERCIS

MAXI
CEAR

85W140

órno LIJBRTI.'ICANTE sAË
85W140 ÇL5. BAI"DH (:()M 2(j

LITROS,
3f18,00 7.760,0030

t0 30 tln
ENËRÜIS

I\4AXI
GËAI{ 80

Gt"4

ólno LUBRIFICANTE sÁ,8

8OW GL4, BALDE COM 2I
LIÏ'RCIS.

3 18,00 9,540,00

I r.070,00n 30 BD

HNh]IìGIS
MAXT
GEAIT
80w9{)

ôrno LUBRIFICANTE sAH
8OW9O GL5, tsALDË COM 20

LI'I'ROS.
369,0t)

l3 24 LT'

INERCIS
VOR,,\X'

SYNTTIETIC
stü _rw30

ÓI;ilb'uUnRItitCANTf: 5W30 r

srurÉnco. r r,rrRo,
19.60 470,40

390,00t8 40 UN

IiNVAX
POWT,R

BRII, DO'T
04

FLLIII)O DE FIìEIO DOT4, 5O()

ml.
9,75

i:lno r-nDRAULIco Aw68 HD,
BÂI",DE COM 20 LITROS.

289,00 4,335,0020 t5 BD
ENEROIS
Ï.IERCON

AW6ft

356,00 -5.340,002l r5 BD
ËNERCIS

MAXI
GlìAlr
90cLs

órpo i-uIrIuncANTE sAË 90

GL5,I]ALDIJ C]OM 20 LITIìOS.

T]NTJITGIS

VOIìAX 19,60 1.254,4022 64 LT
sM 5W-10

ólro LUBITFICANTE 5w30.
srxrÉrlco, API sL, I L,t'rRO

2.352,0019,6024 120 LT
ENERGIS
VOIìz\X

SYNTITTìTIC]
SM 5W3O

ór,Eo LUBIUFICANTE sw3t:
srur'rrtco 229, I Llïll.O

235,?019,60LT
ËNERCìIS
VOI(A*K

SYNI'FIIìTIC
sM sw30

ólro LUBRTFIcANTE
swrgtlcr:5w40, I LITRO

?s t2

BNERCìIS
VORAX 32,00 768,00L'l'

ór-eo LUIIRIFIcANTE .5\M3t:

COIVf DPI"..1 I,ITRO76 24

¡nuNrcÍpto DE RBNASCDNÇA - PR
cNPJ 76.205.68 t/000 I -96
Rr¡n Getúlio Vntgas. 901 - Fonc/F¿rx (46) 3550-83011

CËIr 85.ól0-000 * Rcnascença * PR
rÿ w\.{;. rensscencil.pr, gov. trr

MARcELo li:flå1,åi1.,-.'f
MUMBACH:0¡+oss
s7s3444sss il!;liijü"'
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MUNIGIPIO DE RENASCENçA - PR

DXz SN
sw30

TOTAL: R$ I00.tt35,75

CI,ÁUSUI-A SEGTINDA - DO LOCAL DA ENTREGi\ E RECEBIMEN'TO

2.lOsprodutos/materiaisdeverãoSerentregucs!g.u.rgfLE!i@,äpós
o recebimcnto da autorização de compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.
mecliante autorização conticla nas respectivas Ordens de Courpra. Sendo que no ato do
recebimento o fiscal responsável retlizar¡i ¿r co¡rtþrenciu tlos produtos.

2.1,2. Os prazos cle qtre tratam o item 2.l. poder'ão ser prorrogados um¿l \¡ez" por igual
período. quando solicitado pelo convocado clurante o transcurso do praza e clc'sdc que

ocorrà n:ot.ivo justilhcaclo aceito pcla Administlação

2.i.3. As entregûs se clarão de fbnla parcelada (sern ônus de cntrega), pclo perioclc¡ cle 06
(scis) rneses, a p¿ìrtir da data de assinattra rla Ata de Registro cle Preços,

2.2Brrn conf<lllnicladc com o c{isposto nos ûrtigös 73 e76 cla Lei 8.666/93, o objeto da presente

Iic itaçño será recebido:

2.3. Os objetos deste contrato serão dados conro recebido cont'orme:

2.3.1. Provisoriamente, na apresentação dos prclclutos. acom¡ranhado do romaneio cle

entrega, para cf'eito de vcrificação c assinatura do recebedor, devenclo neste momento
serrealiz¿rcl¿r confÞrência clos itens, se identif:-roacla ¿r corrtbnnidacle com o docutnentt:
que o âcolÌpanlta" o ron:aneio é assinado.

2,3.2. DefinitÍvnmenfe, após a verilÌcaçõo das especilioaçõcs técnicas. da qualidade

e da quantidaclc dos iter:s. Cascl conlirm¿rd¿r a conl'orrnidade com as especil'icaçõcs

técnicas. a Not¿r Fiscal será atestada pela área res¡ronsável pe[o acontpanhaïnento e

tiscalização cla execução.

2.3.3. Achninistração rejeitará, no todo ou cl'rlp¿trtc, os fomecinrcntos cxccutados em

clesccorcto ü0111 o dìsposto neste Termo de Ref:'erência. Se, após c¡ recebinlento
provistirio, constat¿ìr'-sc que os flornecirnentos foratn realizad<¡s em desacordo com o

especificado, coln clcfbito ou iucompleto. a cnrpresa fornccedora será notificada para

que providencie, de¡rtro do prazo a .scr deteflnillado. a correçâo nccessária.

2.3,4. Em caso cle produto entregue em clesconl'ormidacle com o especificado, ou L'olll

defeitg, serir determinado unr prazo, pela Adnrinistração, para que a confl'atada faça a

subsritrrição. Iiste prazo iniciar-se-á a partir cla clata da rlotiftcação cla contratacl¿r' A

JUSCtLEI å.ilLlÏinil:, 0,,

o

I

MUNICÍPIO DE RIINI\SCENÇA - PR
cINPJ 7 6.20s.681 /000 1 -96
Rua Gctúlio Vargas, 9CJ I - Fonc/Fax (46) 3550-1t3flO

ChlP 85.(rl0-000 - Rcnuscença * PR
\\rW\¡,¡.r{:'naSC(}ttCa. pr.goV. bt

MAHLLLo ilï;ä"
MUMBAC MUMBAcI:osze

H:057e34 å1i1:'
44sss 33',..],älå,,,,
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lvlu,lücíplo DE nenÁscËt{çA - PR
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ATA DE RDGISTRO DE PREçOS N" 144/2021,

(Pregão Bletrônico N' 060/2021' PMR)

pelç ¡rrescnre instrunrento, de um laclo o N{UNICÍPI0 DE RENASCEI\ÇA, Estado tfo Paraná,

ncsrc aro rctrrlcscntaclo pelo Sr.IDALIR ¡OÂO ZANELLA,¡rortaclortlo RG n" 1,339.755'4 SSPiPR

e CPI: sob nu 283.f122.1tì9-20, Prcfèito Municipcrl, cte ora el¡r cliautc tlenominaclo simplesntente de

CONTRAT"ANTE e de outro lado a ernpresâ a NOROESTE DIS'IRIBUIDORA DE PEÇ1\S E,

pRODU1OS AU1'OMOTIVOS Ell{ËLI, CNP.I n": 30.846.20210001-10, localizada n¿r Ilua da

Bandeira. 703 ¡a cidacle cle Alto¡ria, estado dc¡ Pr,uaná. nesl.e ato rcprcscntada pelo o Sr' ANÞRE
LUtZ ALPINO. Portador do R(i sob no 5.348.054-3 e CPF n' .749.924.819-49. aqui clenominada

sirnplesmente clc CON'I'RAIII/\DA estando as paltes sujcitas ¿ts normas da Lei 8.666 de 2l de jturho

c1e iSlg3, e sutrscquetìtes âlterações, enl facc da classificação das propostas apre$ientada no Pregão

ELETRONICO n¡ 06Q12ù21, por deli.belação cln Pregoeira, devidamente homologacla e publicacta

no Diário Oficial en: 0ó/l 212021, resolvc REGISTR.,A.R OS PREÇOS da ompt'esa classificada ent

primeiro lugar, observaclas as condiçÕes do Eclital que rege o Pregãcl e aquelas enunciaclas nas

cláusulas que sc seguem.

CT.,ÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.IË1IO

RBcISTRO DE I,REÇOS P^RA CONTRATAÇÃo DË UMPRESA PiIRA
FoRNEcIt\{ENTo uR óf,RoS LIIRIìtF'IcANTES PAIIA LISO NA MANUTnNÇÃ0 DA
IROT¡| D() IuUNICÍPIO DII RENÂSCENÇ¿\, dcstinodo as neoessid¿cles clas Secretarias

solicitantcrs, scndo:

VAI,OR
UNfTi[.TilO

VALOII
TOT'ALDESCRIÇÅ()QT'D. UNID. MARC]AITEÿI

481,75 29.0tì5,0060 BI)

T'Ë,XS.,\
PIIHMILJ[,{

lltJRBO
Pr.,us cJ4

r0w4

LBO I,UBIIIT.'ICAN]'E SA

IOW4O JASO DHI API ÇI
LDE COM 20 I-ITROS

r9

TOTAL: It$ 29.085,00

CLÁUSUL^ SEcUNDA - D(l LOCAL, nÄ [iN]lRÍ,Gz\ i4 RIICrIBIIIÍENTO

2. I Os pïodut()s/mate riais dcve rão scr cntrcgucs no pra,zo nráxirpo dtà I fì (dqq) 4itts ittcis, após

o recetìinrc.¡to <Ja autorizaçäo de conrpra, scguindo rigc'tositmcntc as quantidades solicitadas.

meciiante autçr.ização conticla llas fespectivas Orclens de C)ompra. Sìendo quc no utc¡ do

receþirnent6 o fiscnl rcsponsável realizurií a co¡tferenci¿ clos ¡rrodtttos.

2.1.?. ç;.s prazos tle que tralàm o iteu: 2.1. pocicrào $sr prorroga<los tl¡114 vcz. por igual

perío<lo. c¡uando soliiitado pclo convocndo cjt¡rtrnte o tr¿lnscurso clo ptazo c cìcsde quc

ocorra n: otivo .i ustil':catlo aceitcl pel a Aci rl i r r i stmç ão

^Ð

r\{trNrcfPIO DE RITNASCENçA - PR
cNI'.] 76.205,68 I /000 t-96
Rua Getúlio Vatgirs, g0l - Fonc/F:rx (4ó) 3550-f1300

CËP tj5.6l0-000 * Iìcnascença - PR

w\l/lr . fcr lâsccltca,pr, gol',br
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MUNICLPT DE F.RA]VCISCO BELTRAO
Esta.d,o do Paraná.

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS
EXTR.ATO DE ATA DE REGISTRO ÐE PREçOS E

runuceçÃo DE PREços REGrsrRADos

O Município de Frmcisco Beltrão, órgão Gerenciador do Sistema de
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666193, Lei Federal ne 7O.52O|2C0Z

Deceto Federal nc 7892113 e Dmeto Mmicipal n! 17612007, toma público:
I)REGISTRO DE PREÇO paa futura e eventual aquisição de óleos lubrificmùes,

gruas e aditivos para muten$o de frota nmicipal tendo em vista a revogação do

pregão eletrônico na L37l2O2l:, decor¡ente do Pregão eletrônico na 139/2021 com

vigência de 08 de outubro de 2021 a 07 de outub¡o de 2022 confome segue:

ATA SRP NO 8322021
EMPRESA DETENTOR.E ANTONIO SERGIO EVANGELISTA II,JNIOR

Nc 35.748.4103/0001-{16

ATA SRP Nc 833/2021

EMPRESA DETENTOR.fu DISTRIBT'IDORA DE LIJBRIFICANTES PETRO OESTE
EIRELI

Nc 30572270/0001-38

MUNICtPT DE FR.4NC/S CO BELTRAO
Esta.d.o do Paraná.

Ru Oeviao TcireiE dos Sæbs, IO00 - Cåiþ Posta.l 5 t - CEP 8560 t-O3O

CNPJ 77.a16.510/000156 / Èmit lieib@airÐcisæbelho.Þr.qov.br- TelefoDe: (461 352G2103

(r,.)

Valo¡

ui¿irio
Rrt

399,û

QNL

60,æ

UNMæ

PETRONAS

)eição

úeLIfDo A¡REFECEDoR pRÉ- DILUÍDo, DE vtDA
PRotoNGADA PRÉ-ùtrsTtJRADo N A
:oNcENrRÂçÃo 50Ð PAR¡' pRo'IEçÃo CÐNTR¡.

:oNGEL-AMENro ATÉ -32 c E pRorEçÃo coìvrRA
FERVEDURA A.TÉ r29. c- ApRovADo poR c,\T Ec-r.

'IMII.AR 
OU IGUAL CATERPILT.AR OU MOBÍL DELVA

EXTENDED LIFE 5OÆO PREDILUTED COOL.ANT
ANTIFREEZË
BALDE DE 20 LITROS

7Ì914

{18,90

3Tr,N

3%,90

$+et

22,ú

560,90

376,90

25,q)

æ,m

r0,m

150¡0

150,m

10,m

60,m

TJN

MAXI

MAXI

MÂXI

MAXI

MAXI

VORAX

LIJBRÂX

)LEo rÐRÁuuco coM vfscosfDADE sAE row Apl
:F/cF2 coM MAJoR pRorEçÃo coìÝrR.A DEscAsr€"
:A¡(A DE TEMPERÄTIJRÂ DE opER.A.çÃo MAIS
\MPI.A" COM EMIJIsIFICADORES PA.RA DISPERsAR Â
icuA- A.FRovADo DE AcoRDo coM As
sPEGTCAçOES ZF T€-ML.O3CE¡ TE-MI-3æ,
\LL¡sON C{ E CATERPILT.AR Tq,
}AIÐE DE 20 UTROS.

)LEO HIDRÁLJUCO ATF PARA TRrcNSlvûsSOES

\UIOM.ATIC¿S, A-PROVADO DE.C.CÐRDO COMAS
rspEcFrcÂçÕEs cM 6t3z cM DÞ(RoN@ ttr, ÂL¡ssoN
:{ E FORD MERCON@.

}ÀLDE DE 20 LITROS.

)LEo LUBRJFÍCANTE MNERAL INDICADo PARA Uso
14 CAD(ÀS DE MT,'DANçAS E DI FERENOAIS DE
/Eicul.os DE pAssEto, ôNEUS, cÄrvo¡¡HóÊs,

',fÁeu[.tAs 
DE TERR.ATLANAGEM E AGRÍcoLAs euE

{TENDA REcoMENDAçÃo DE DESE¡,æENHo Apt ctr
: À EspEcFIcAçÃo t*ûL¿-210sD, zF TG-ML 07A, zF TC.

!4L 08, DISPC}NIVEL NO GRÂU SA,E 90, T¡PO TRM 5/90.

]ÀLDEDEæLTTROS.

iLEo LTßRIFICANTE MINERAL MULTTvTScoso P.ARrc.

{P[rC.A'çAO ED(O6 DmRENCIA S CON. NCIONAIS E
rxos FINAIS DE vEÍcuros DE pAssEro vEicutos
:oMERoArt ôNIBUS E EerJrpÂMENros oFFRoAD
luE R-EQUEBAM os NÍvELs DE DESEMpENHo,
{TENDENDo Às FspEcrFtcAçOÊs Apl cti. MrL-L-
I1O5D, A TE-MLý7AE TE-ML OE, DISPONIÿEL NO
3Rrc,U SAE 80W90.

'AIÐE 
DE æ LIIROS.

)LEO LTJBR¡FICANTE PARA CADLA. DE TR.ANSMIçÃO,
)ISPONIVEL NO GRAU SAE5(} API CF¿ QUE ATENDA
TECOME.¡DÁ'çOÊS DÀ CATERPILT.A& TO4, AILT9ON
:-{ æ TE.ML (BC, ZF TE.ML Oæ, KOMÂTSU KES

,7.W.1.
BALDE DE æ LIIROS.

f,LEO LTJBR¡RC¡NTT MINERA¡- DE ALTA

LEVÊS. ÀTENDENDO AS À¡ORMAS GM 627nv!,

RENATJLT (41{1{)1fi}, FORD (W59M978{.r.D), MAN
tz4sl,lE.Wl $Ln4DßtG).AsIM Þ3306 E D-$,þ E NBR
t4¿61 TtIÐ Á-
EMEAT.A.CEM DE OT LITRO.

f,LEO LI.'BRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES A
DIESEL DE ALTO DESEMPENHO, SU
PERALIMENIADOS OU T1JRBO AUMENTADOS, PARI'
VAQIJINAS PESADAS, QUE OPEREM Er\,f CONDIçÕES

'EVER-AS 
DE I'SO IJRBANO OU FOR.A. DE ESTRÂDÀ

¡onvr¡,¿po cot-l óLEos BÁslcrf,s sELEctoNADos E

rEq{olocrA DE ADrnvAçÃo snpERIo& oFERECE
ÀLTO DÉSEMPENHO COM E(CLUSryO CONTROLE
rERMO O)(IDATTVO. E(ICINDO LTJBRIFICANTES COM
NTýEL DE DESEMPENHO SAE 15W40 Afl CK4 SN;

ACEA E91¿ E7-e CUMMINS CES 20066; DETROIT
DIESEL DFS93IO2+ MACK EOÿ5 ECF-3; MF
APPROVÂL 226J 1; MAN 35I¡; MTU C-AT. 2l; RENAULT
RLH; VOLVO l,Dÿl5.
8A.LDE DE 2{} LIIROS.

nq29

71933

77ÿ35

77936

m

7i927

77ÿ24

18

8

9

10

11

14

16

Vqlor

úmittuio

R'
3+93

3482

Q¡EL

6æ,m

600,û)

UN

TJN

I,JN

LTJBRAX

LTJBRAX

)ÉiÉo

iLt,IDO SINIÉTICO CONCENÌRADO PA,R.A USO EM

;ISTEMAS DE ÂRREFEC¡MENIO DE VEICI.JI.OS

TUTOMOTIVOS. PROTEGE O SISTEM¡. DÂ CORROSÃO

' 
FERRUGEM, ALÉM DE ELEVAR O PONTO DE

iEtjuçÃo DA ÁGUA E AID(LrAR NO PROCESSO DE

.UBRIFTC/C.çÃO DA 8OrÝßA D'ÁGUÀ ATFNDENDO AS

{oRMAS SAE Ilû3,rE, ASTM Þ3306 E D43,r() E NBR 13ZN

mÐÂ 0IQIJIDoVERDE).
3MBALÂGEM DE 01 IJTRO.

:"LUDO S¡NTEICO ORG]\NICO PARA USO E"V

;IsTEMAs DE,ARREFECIMEÑIO DE VEÍ CtJt-O6

{UIOMOTIVOS. PRODUIO ORGÂNICO PRONÍO PAR.A

uso, NÃo NEcEssrrA DE DrluçÃo. ATUA. coMo
NTIBTDoR DE crf,RRosÃo, ANncoNGE-AÀrE E

ÀNTIFERVTJRA. INDICADO COMO REFR]GERANTE EM
;tsrEM.As DE At-¡-roMóvEIs E vEictros corÆRoAls

mß

7792.0

2

3

Rua O@viÐo Tcirein dos Sanbs, 1000- CåiE Posbl Sl -CEP 8560r-030
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MUNICíPT DE ¡RÁ]VCISCO BELTRAO
Estødo do Patøná.

Rú OÉviao TeixeiÞ dos Sanbs, l00O - CaiÞ Poshl 5l - CEP a56O1-O30

CNPJ 77.816.510/000156 / c-Mil: licihceúralm¡cisbelÞo.pr.rcv.br-Telefone: (46) 3520-2103

MUNICÍPrc DE FRANCISCO BELTRÃO
Esto.d.o do Parqná.

tç

c
(

Rua Oûviæo Teircia dos Såntos, 1000 - CoiE PosÞt 5l - CEP 856Of.030 (,

549Í3

a,E

2i,79

m.95

3{þ,m

80,q)

5ûr,m

30,m

IJN

TIN

IJN

TÐ(sA

STHIL

voR.Ax

VORAX

'ERFORII.'ACE PARÁ MOTORES 4 TEMPOS, ALTA
rorÂçÃo pAx.A. Moroqq.ErÀ euE ATENDA
lEcoMÊNDÀçÃo rAso MÀ ApI sI- DtsFoNtvELNA
flSCOSID.ADE SA.E ÐIA¡.5(), EMEAII.GEM DÊ 01 UIRO.

.UBRIFICANTÊ PAXA. MOTORES DOIS TEMPOS 2T,

)FERECE LIMPEZA EFETIVA DO M OTOR.

c.DmrvAçÀo ANncoRRosrv,â, ÂçÃo
{NTrDEsc-AsrE E REDtr¿ A FoRMÀçÃo DE crNzAs.
:OM ELEVADO PODER DETERGENTE N,q.

ÐRMI'LAçÁO, PROMOVE LIMPEZA INTERNA DO

\4OTOR. EVTIANDO O A.CÚMUT.o DÊ RÊSÍDTJOS DE

:ÂRBoNo E A FoRMAçÃo DE vERNtzEs.
IECOMENDÀDO PÁX.A MOTORES STIHL 2T, 2.MD( E E
úD( DE ¡,LTO DESEMPENHO. TAIS COMO:
!{OTOSSERR.AS, ROçADEIR.As, SOPRÁDORES,

úOTOFODAS, PT'LVERZADORES E CORTADORES DE
)rro. tNDrcADo Ná. pRor¡oRçÃo DE 1i0 E

'ERÍoDos DE DEscARBoNz,c.çÃo DE 600 H DE
)pERAçÀo, pRotoNcANDo os TNTERVALoS BrrRE
{5 DESCARBONUAçOES DOS MOÌORES,

'ROPORCIONANDO ELEVADA PRODLIIVIDADE E

rEDUçÂo Dos cuÍos opR/q.cloNÀrs E DE
!'ÂNLITE{çÀO.
)tsPoNÍvEL EM EMBAI/TGEM DE smML
fLEO LIßRIFICÁNIE sEl'flsslÀrrÉnco
I4ULTWISCÐSO DE ALTA PERTORMACE PA-R¡,

rroToREs 4 TEMpos, A.LTÂ RoTA.çÃo, pÄRÂ

\,ÍOTOCICLETA DE ELEVADO DESEMPENHO, QIJE
{TeNDA REcoMENDAçÃo JÀso MÀ APr sL
)TSPONIVEL NA VITOSIDA.DE 5ÄE 1OW.3O,

EMBÀI.A.GEM DE O1 LTTRO.

LT.JBRTFTCANTE. rm% srNTÉTco sw30 MuLTtvfscoso
)E ALTO DESEMPENHO, RECO MENDADO PAR.À

\{OTORTS A GASOLIN,áÿ EIANOT- FLÞ( E GNV.
PRoPoRcroNA REDUçÃo No coNsuMo DE
:oMBUsfÍvEI- coNFoRlr,fE A NoRMA IIsÂc GF-s.

;EU NÍVEL DE DÊsÊr'rENHo Apr sN TRÂz pRorEçÃo

;UPER¡OR PARÂ O MOTOR E SzuS COMPONENTES. ETÿ

ESPEC1AL PAR.A. MOTORES TURßO DÊ tr.¡,EçÁO
DTRETA opERÂNDo EM BADG5 Rc'rAçóEs GJPI),
3oM pRorEçÁo coNrrRA PRÉJGMçÀo NA euEÂ,rA
Do coMBUsrÍvEL EsrE pRoDufo DEVE ATENDER
Aos vEÍcrr-os DA MUNICIPAIIDÁDE DAs NnARc.As

:HEVROLET (GM), F[AT, FORD- COM CI-,{SSIBCAçÃO
ÀP¡ SN PLUS/RC, II.SAC GÊ5, FORD WSS. Qt Ê ATÊNDÊ
AO DESEMPENHO:

FORD WSSM2C4TI7¡ç
FORD vJSSÀt2C4.r6;

CHRYSLER MS6395;

FL{T 95553$CRl;
GM 6U1l4M.

EMBAI.AGEM DE 01 LITRO

LTJBRIFICANTE PREMIUM sÂlÎÉÎco 5w3O

MTJLTWISCOSO DE ELEVAI}O DESEMPENHO PA&{
UsO NOs MAIS MODERNOS MOTORES A DIESEL DE

RorAç¡o ELEVADA E GASoLINA, ErANor- FLEX E

cNv coMo os urll.tzÂDos No6 vdculos

7t94

n%9

7794r

7n45

24

t9

2r

23

21.46

66LW

¡I0^l)

3637r80¡0

360,m

t5,m

100.00

IJN

I.JN

IJN

VORAX

TEX,A,CO

EATON

EATON)LEO VERDE MINER.A,L SAE {O PÁRÂ CAÐ(A DE
:AMBIO FATON Ltr.IHA MÉDIA E PES AD.A. COR
r'ERDE
rARÄ A¡IJCrC.çÕE5 ËV CAD(ÀS E MODELoS DE
:AMBIO

' 2g I 2e2 I 2A5l¡ -VÉI - VHC - VHD;

' cL+ý I C!4fi I s-4s7,

' CL-sl) / C1551 / CL-555 I CL-sý I ú-:rs8,

' FS¡1{D5 / Fÿ5005;

'FS,905/F95zl5;
' FSF5305 / F5Fg05;

' FS<þs / FS{105 / FS{2|5 / Fÿ63{ì5;

' F95106 / F95306 / F9s{06 / FSF5{O6;

' FS-62ff / FSB€06 / F*3{b / FSó{}6 / FSEó406;

COIVÍERCIA.IS LEVES (VANs, PICK-LPS E SU\/Ð EM

'ERVIçO6 
SEVEROS. SUA TEC¡IOI,oGIÀ PERMITE

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEI- PROPORqONANDO
MÀIoR RENDIMENTo E MAIoR vrDÂ úIIL Do
MOTOR COM CI-ASSInCAçÃO Apr SN 

^CEi, 
C¡C3,

MB 2295T, GM DEXOS¿

F¡LDE DE ZO UrnOSÌ.

L¡,JBRIFICANTE 1()O% SINTMCO ()I4i2O MIJLTMSCOSO
DE ALTO DESEMPENHO RECO MENDADO P.ARÄ

MOTORES A GASOLINA" ETANO¡. FLFX E GNV.
PROPORCIONA REDUçÁ.O NO CONSTJMO DE
:OMBUSIÍÿEL, CþNFORMÊ Á NORMA ILSAC GFJ.

'EU 
NÍVEL DE DESEMPENHO API SN PLUS/RC TRAZ

PROTEçÃO SUPERIOR PAR¡. O MOTOR E SEUS

:OMPONENTES, EV ESPECI.AL PARA MOTORES

IIJRSO DE ÍNT'EçÃO DIRETA OPERÂNDO EM BAD(AS
ROTAçÖEs GsPf), COM PROTEçÀO CONTR.A PRÉ-

IGMçÀO NA QUEIM.A. DO COMBUSTÍVEL EST€

PRODUTO DEVE ÁTENDER AO5 VEÍCTT-oS DÂ
MI'MCIPALIDADE DAS ¡Á{RCAS CHEVROLET (GM),
FIAT, FoRD. coM cr-AssrFroc,çÃo: Apt sN pLUs/Rc,

II.SAC GF5. FORD WSS, GM DÐ(O T.

EMBAI-A.GEM DE 01 LITRO,

f,LEO LIJBRIFIC.\NTE SEMISINTÊTICO PAXA MOTORES

A DIESEL EXIGINDO LI'BRIF ICANTÉs COM NIVEL DE
DESET{PENHO SAE IO!\¡JO A.PI CFISL COM
:t-AssmcaçÃc Acee. E9, MBA,ppRovAL ¿S51,
Detuit Di*l DDC 93I(21E Volvo VDÿ4.1, CT MMINS CES

¿M81, RENAULT RLD-3.
BAI.DE DE z) LIIROS.

)LEO ÁZI,'L ML\ERAL SÀE 8OW9O Á.PI GL.3 P.AR¡q,

CAIXA DE CÂMBIO FÁTON LINHÂ LEVE- COR AZIJL
PARA AruCAçõÊS EM C.á,D(^s E MODELoS DE
C.AMBIO
. 240F / 240F5;
.2$v;
. Z60F;
. CL-19{}5/FSO-r305;
. ú--?'os lO--7215;
. CL-2ÍI' I q¿2ß25 I Fs-ZlÉ;
. CL-290s / FSG2305;
. CL-3{5 / FSO43O5 / F5O-4405 / FSO-{505 / ESG61[E.
EMBAI.AGEM DE OI LITRO

n948

7-/949

77951

7795230

D

29
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. FSOÉÍ06 / FSBGE.06 / FSBGg|oó;

. F56æ9 / F5{nD9 / Êÿ11109 / F9112(D;

. RT-76O8tlt
RT4609;
. RT.EgOELI;

RT-l lno;
. RTLGT29B / RTLoÍ-I47r3 / RTIOF1,1913 / RTI.OF-

tE9t3;
. RTLCFr4grs / RTt.oFr6918;
. Ft$16l6LL / FT9l61Í¿L / FT9ærX¿L
EMDAI,A.GEM DE O1 I.TIRO

MUMCÍPrc DE FR14¡üC/SCO BELTRAO
Estødo do Pøraná.

-ATA SRP No 831ÿ2021

EMPRESA DETENTORA: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAçÃO E

EXPORTAçÃO EIRELI - EPP

No 11.371.17910001-00

ATA SRÌ No 835/2021

EMPRESA DETENTOR.& NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEçAS E

PRODTJTOS
No 30.8.116.2020001-10

MUNICtPD DE .ERAJVC/S CO BELTRÃ,O
Esta.do do Parand

!r
c
a

ü.)

'f)0,22

mitfuio
Rrg

5,99

25,m

QlEt

1m,mW

TJNMãG

R.ADNAQ

YPF

)siÉo

)ESINGRIPANTE ANTI-FERRUGE}.Á POSSTJI ÉVPREGO

JM MANUTENçÃO TNDUSTRIAL E MECÂ.NICA ONDE

ri A NECESSTDADE DE LtJBRtFIcAçÃo E pRorEçÂo
:ONTRÄ O EFÊIÎO DA. O)(IDAçÀO EM MATERTAS,
:QI,¡PÂMENTOS E SUPERFÍCIES METÁUCÂS. SOLTA

:OM MUITA F,ACILIDADE PORCÁs E PARAFUSOS

NFÉRRITADOS, PROTEGE TOD/qS Á5 PARTES

úErÁucÁs ÞcÐ6¡ s À UMDADE DO AR E À
:ORROSÃO, CONSERVANDO E MANTENDO O IOCAL
)A APIJCAçÀO ISENTOSDA AçÄODA FERRUGE}ýÍ

'ENDO 
IDEAL PAXÂ NEUTRåJIZÁR QUAIQT'ER

;TNTOMA DEO)(IDAçãOQUEAPAREçA EMSEU

:ANRO, ALÉM DE PROTEGER AS PARTES GOMADAS
t roDo6 os METAIS. CO^.æO6IçÁO: óLEO DE ûAsE

'INTÉTICA 
BIODEGRADÁVEL

I,JNIDA.DES DE 3æ ML
f,LEO LUBRIFIC.ANTE MINERAL PARI\ C.A.D(AS DE

MUDM^ÇÂ CAD(AS DE TRANSFERÊN CI.A E SISTEM.A,S

DE ENGRå\AGENS QTJE FXI'AM LTJBRIFTCANTE COM

ÑivEL DE DESE}.cENHo .c¡I GL.{, M82355 æ TE.ML

08, TE.ML 17A- D¡SFONÍVEL NO GRAU SAE 8OW.

BÂLDE DE Z} LIIROS

7nv

m37

1

t7

25t 50

319,00

39rí50

{o0,00

2369.ý

2ß1,00

30,m

50,æ

130,00

6,00

$,ü)

3{1,(þ

TB

TEXSA

TEXSA

TEXSA

TEXSA

TE)CSA

TEXSA

)LEO LIJBRIFICÄNTE MINER.AL MT,ILTTÿISCGO PAR¡.
)IFERENCTAIS, REDUçÐES FIN AIS, C.AXA DE

rRANsl"flssÃo E DrREçÁo DE vEtcul.os A DIESEI-

{TENDENDOAS ESPECIFICAçOES API GI5. MIL-L-
IIO'D. ZT TE.ML Ù7 A T TE-ML Ot. DISPONIVEL NO

SRá.U SAE EsWUO.

'ALDE 
DE Ð LITROS.

iLEo LUBRFICANTE pAxA c ¡(A DE TRANsÌ,flç-Ao,
)ISPONIVEL NO CRÁU SÂE æ API CF¿ QI,JE ATENDA
IECOMENDAçAES DA CÂTERPILLÁ.& 1O-{, A.LLTSON

=+ 
æ TE.NII-ltrq ZÍ TE-ML O7F, KOMATSU KFS

t7.ß.1.
}AT.DE DE z) LITROS-

iLEo rDRÁultco -Aw 68 HLp, coM ADrrvAçÃo
ANTIDESGASTE DE QUAIIDADE PR EMIUN',

DESEIWOLVIDO PARÁ APLICAçOES INDUSTRIAIS,

AI.'IOMOTIVAS E AGRÍCOLÂS. COM ADITTVOS DE

TJ TREÑ,Í.A, PRESSÃO QIjE OPERB,I E\,f CONDIçOES
;EVERAS DE PRESSÀO APARTIR DE l.MO PSL COM

:r-AssrFrcAçÕEs DE DFSEMPENHo DIN srs¿4-2 (t-tlÐ,
EATON VICKERS M-29$-S I-296-53 PARKER DEN¡SON
l{.o, Hf-l, HF¿ M.á,GP69, BOSCH REXROTH RD9022O,

TURBOAUMENTÂDOS. POSSUI ÁDITTVOS ANII-
))ODANTES E DISPERSANTES CAPAZES DE

?RoPoRcIoNA.R MAIoR CoNIROLE A FORMAçÃO DE

]ORR¡.S EDEÉ TTOS.

:MBAL¡A,CEM DE 01 LITRO.

]LEO LT'BR¡RC¡TTC MINERAL MULTn/ECO5O PAR.A

JSO EM MOTORÊS À DIESEL TU RBINADOS, QIJE
IPEREM EM CONDIçOES SÊVER-AS, Ð(IGINDO
.UBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API
:I{/S'I" APROVADO PEl.á, ACEA 87. CATERPILI.AR ECF

-2, CUMMTNS CEs ZX)78, ÀßÈ?28¿ VOLVO VD93,
\,IAN lÝf}27'1, Mru TYPE¿ MACK EGN, RENAWT
fRUCrc RLD¿ IASO DH-1, GI.OBAL DH.1.

TA.MBORDE2æ LITROS.

f, LEO LIJBRIFICANTE MINERâL MTJLTIV|SCOSO P,A,R-A.

UsO EM MOÎORES Â DÍESEL TU RBTNADOS, QTJE

]PEREM EM CONDçOES SEVERÁs, ÞûGINDO
LI,JBRIFIC,ANTFS COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API
:f{/SI. APROVÂDO PÊI.A ÂCEA. E7, CATERflL'{R EG
-¿ CLTMMINS CES æ07E, teß822E3 vOLvO VD93,
IIAN ì.f,2r5-1, MTU TYPF¿ MACK EGN RENALJLT

TRUCKS RLI>¿ 

'ASO 

DH-1. GI.oBAI. DH.l .

BALDE DE 20 LÍROS.

f,LEO LI,JBRIFTCANIE MINER.AL ÞO TIPO

MULIFI'NOONAL NO GR¿{U SAE TOW3O, RE

:OMENDADO PARA USO EM TRANSMISSOFS E

'¡STEMAS 
HIDRT{TTCOS DE TR.A.TORES E

EQI''IPAMENIOS AGRÍCOIJS, ATFNDENDO ÀS
EXIGÊNCIAs DOs PRINCPAIS FABRICÁNTES. QTJÊ

ATENDA AO5 NÍVEXS DE DESEMPENHO: Af¡ GL4,
MASSEY FERGUSON CMS M1135, Mlr{t, Mrl{l E Mll¿13,

CASE NEW HOLLAN'D Ct\¡H MAT3505, MAT3'¿5 E

MAT3509; CAsE M5 1210; FoRD ESN-LAC8éÇ tvf2C86-B

E I"OCI3¡LD, ALLISON C-{ E CATERFILI-AR TG2.
BÀLDE æ UTROS

n934

71942

77924

T7ÿL5

77930

n%t13

15

27

6

72

Vålor
uitário

Rrt

n.æ

(hant

,$0,m

tJN

TJN

MåG

GRâXA

)ÉiCåo

-LBRIFIC¡{NTE MTJLTIV¡SCOSO s¡{E 15t r,O A¡l sN
;EMISSINTÉTICO. RECOMENDADO PARA USO NOs
I,ÍODERNoS MoToRES A GASOUN/c' EIANOI- FLÐ( E

3NV DE VEÍCULOS NACIONAIS OU IMPORTADOS

:OM IN|ECÃO ELETROMCÀ MULTÍVÁLVUL.â,S E

m225

Ru O6viÐo TeireiE dos Sabs, 1000 - CåiÞ Postã.l 5l -CEP 8560f-03O
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MUNICÍPIO DE .F.R1{¡IC/SCO BELTRÃO
Estado do Paraná.

ATA SR-P N" 836/2021
EMrRESa DETENToRA Rorrv pARTlcrreçÕrs socIETARIAS EIRELI

Nc 37.058.144/0001-{t9

Ru OGviæ Tcix"iE dos SÐbs, f OOO - CåiE 5r - cEP A560¡-030

MUNICtPT DE,FR.AJVCIS CO BELTRAO
Estado do Paraná.

ÊLETROMCA E FREIOS ABS, CIRCIJÍIOS IMPRFSSC'S E
:ONECTORES EM GERAL EMBATj,GEM DE 3{NML
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO
ESTADo po pRReNÁ

Marmeleiro, 24 de junho de2022

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

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

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

expedido pelos Diretores dos Departamentos solicitantes, o presente processo deverá tramitar pelos

setores competentes com vistas a:

I - lndicação de recurso de ordem orçamentariaparafazer em face de despesa.

Z - 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,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.ó651000 I -0 I

Avenida Macali, n'255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85 615-000
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO

ESTADo oo pnReNÁ

Marmeleiro,24 de junho de2022.

PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 24 dejunho de 2022, para

verif,rcar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

l. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

I _ DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -2.7342021

III - Lei de Diretrizes Orçamentánas -2.73612021

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

CNPJ: -01

r2912022Número do
2410612022Data do Processo

Eletrônico no 07812022Modalidade:
Contratação de empresa para fornecimento de

e graxas para a manutenção da frota
óleos lubrificantes, fluídos
municipal, atendendo as

necessidades dos solicitantes

Objeto do processo

R$ 76Valor Máximo:

Fonte
Saldo

OrçamentárioElemento de DespesaOrgáol
Unidade

Funcional ProgramáticaConta

0 31.986,713.3.90.30.01 .06.0004.122 0003 2.0065t
510 86.225,003.3.90.30.01 .06.0052 04.r22 0003 2.006

24.405,745113.3.90.30.01 .06.0004.122 0003 2.00653

03.01

0 50.368,693.3.90.30.01 .06.0020.606 0030 2.049423 10.01
0 13.356,403.3.90.30.01 .06.0008.243 0025 2.034344

t0.252,8703.3.90.30.01.06.0008.244 0022 2.035357
0 15.407,873.3.90.30.01 .06.0008.244 00222.036366

09.01

103 840,093.3.90.30.01 .06.00t2.3610006 2.019168
104 35.949,713.3.90,30.01 .06.00t2.3610006 2.019169

t57,6203.3.90.30.01 .06.0012.3610010 2.020187
103 1.720,343.3.90,30.01 .06.0012.36t 0010 2.020188
104 6.208,383.3.90.30.01 .06.0012.3610010 2.020189

81163.3.90.30.01.06.0012.361 0010 2.020190
119 125.749,653.3.90.30.01 .06.00

06.02

t2.3610010 2.020191
35 903.3.90.30.01.06.0027 .8t2 0015 2.025230 07.01
106.2 J03.3.90.30.01.06.00t2.01 18.541 0033 2.058472
1r6.2903.3.90.30.01.06.0010.301 0016 2.027257

303 218,753.3.90.30.01 .06.0010.301 0016 2.027258
34.399 t73483.3.90.30.01 .06.0010.301 0016 2.027259

303 40,723.3.90.30.01 .06.0010.301 0016 2.029285
1t.64943.3.90.30.01.06.0010.301 0016 2.029

08.02

286

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.ó15'000
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO

Obs. : Saldo orçamentári o em: 2410612022

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Respeitosamente,

Waldir

ESTADO DO PARANA

Contador
CRC/PR 07tl52lo-8

\

0 47.094,963.3.90.30.01 .06.00527 rs.4s2 0036 2.06s
s04 6.616,123.3.90.30.01.06.0015.452 0036 2.065528

4.812.625113.3.90.30.01 .06.00
14.01

15.452 0036 2.065s30
0 57,203.3.90.30.01 .06.0026.782 0005 2.013r32

504 13.934,533.3.90.30.01 .06.00133 26.782 0005 2.013
510 297.5773.3.90.30.01 .06.00

05.01
26.t82 0005 2.013134

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
51 I - Taxas - Prestação de Serviços
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
104 - Educação 25o/o s/ ImPostos
116 - Prog. Nac. Transporte Escolar - Federal

119 - Convênio Transporte Escolar - Estadual

303 - Saúde 15% vinc. s/ rec. Impostos

348 - Atenção Básica Estadual
494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

504 - Outros e Financeiras

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000

È-mail: licila.ç.¡to(Orn¡-nncLe.ur:,pl:,stl-u-.hr-ij-tç,i1¡tç-í!402,(ril.Llnnnc-!-citi:.p-r'.go-v- -b¡ - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8 105
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO

ESTADo oo paneNÁ

Marmeleiro, 24 de junho de2022.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 24 de junho de 2022,

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

da contratação solicitada pelos Departamentos, conforme requerimento que consta nos autos, sendo que o

pagamento será efetuado através das Dotações pela Divisão de Contabilidade.

No caso de processo licitatório para Registro de o solicitante deverá consultar o

Departamento de Fazenda para verificar a existência antes da solicitação dos

produtos

Respeitosamente,

v
Diretor Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000

E-mail: lic,rlrrçaç@"m¡u:tn-çlsißLpl-,cQ.v,ht-1..1.iç-Lti!c-¡lsr,0-2-(¿:)tru¡¡-ç1cl¡t"p-l-gtl-v-.hr: - Telefone: (4ó) 3525-8 107 / I I 05



MUNICIPIO DE MARMELE|Ro'b
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 24 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 n! OISIZOZZ 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 no'7.746, de 05 de junho

de2012; da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da Instrução Normativa

SEGES/\4P 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 de2015;

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto Municipal n" 1.51912006,

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

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente

Respeitosamente,

Franciéli

CNPJ: 7ó.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000

È-mail: licitacao(Ðrnatrncleirt-r,ru-gO.y. br-/-Lçit-Aç¡-OO2(2ufìI!::eL:im.l2r'gçv.þ-l - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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ESTADO DO PARANA

EDTTAL nn pnncÃo nlnrnôNlco N' 078/2022 - PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I29 I 2022

REGISTRO DE PREÇOS
DATA DA REALrztçÃoz 17/0812022

nonÁnro nn rNÍcro DADISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro-Paraná
www.comprasgovernamentais. gov.br o'Acesso Identificado"

EXCLUSIVO PAIU{ MICROEMPIIESA E EMPRESA DE PEOUENO PORTE

O UU¡TUCÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, toma

público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados realizarâ licitação sob

modalidade pnnCÃO eLnrnÔNICO, do tipo MENOR PREçO EM REGIME DE VALOR
UNf1ÁnfO DO ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de

empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para a manutenção da frota municipal,

atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme as descrições dispostas no Anexo I
do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho

de2002, 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/MP n"

03, de 26 de abnl de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no 11.488,

de l5 de junho de 2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de2015, aplicando-se, subsidiariamente, a

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n" 1.51912006, de 26 de outubro de 2006,

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

presente licitação.

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

designados pela Portarian'6.68512022 de 21 de janeiro de2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico -
E-Atos, Município de Marmeleiro -PR.

I DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚ¡T,TCN DE PREGÃO
ELETRÔNICO

l.l O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio

eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.qov.br'

1.2 A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 17 de agosto de

2022 ùs 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições

descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

2.t Constitui objero deste PREGÃO, o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual

contratação de empresa para fomecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para a

manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-rnail: ücila-qae@.t¡at:uclc-'rs,ru:.gtl-y,-brl.liç-i1.1-c-n.ç-02(çD.u:¿r[rcLq0,¡¿g11v-.b¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

UASG: 454524 - PREFEITURA MLINICIPAL DE MARMELEIRO/PR

DATA E HORA DA ABERTT]RA DA SESSÃO

17 de agosto de2022 às 09h00min

Local da Sessão Pública:



MUNICIPIO DE MARMELEI Ho 
1a

2.2

2.3

ESTADO DO PARANA

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da lnternet pelos endereços eletrônicos:

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

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 discordância existente entre as especificações deste objeto descrito nas Compras

Governamentais e as especificações 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 Viação e Obras, telefone n" (46) 3525-1458.

DO CRITÉRIO DE JI'LGAMENTO

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

especif,rcaçõ"r téõni.ur constantes no Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

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

e sucessivos, com prorrogações.

DA IMpUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONyOCATÓRIO

eualquer pessoa, fisica ou jurídiea, é parte legítim a para solicitar esclarecimentos ou providências

øn reìaça-o 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 17h00min, na Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro -
pR, Setor de Protocolo, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

4.1.2 Caberëtao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos responsáveis pela elaboração.deste Edital e

seus anexos, deciclir 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 euando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afelat a

formulação das propostas, .".aiesignada noïa datapara a realizaçáo deste PREG.Ã.O.

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

p"rrou ãsica, e de CÑpJ, "i- 
r" tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia

àutenticada), bem como áo 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

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

e-iuit, Uqilaçaóú)-t¡¡utnsìlçriro,n!:.eçrv-,I2lf--l-isilíÌc-¡xl0-2-(druar:T r-e-þlrq'B-gt¡v=þ - Telefone: (46) 3525'8107 / 8105
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ESTADO DO PARANA

dias úteis antes da dala fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

licitacao@.marmeleiro.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 iecebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos'

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.

DAS CONDIÇOES PARA PARTICTPAçÃO

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

sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 daLeí no I L488, de 2007 , cujo ramo de atividade

seja compatível com o objito desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 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: httrrs://www.sov.br/compras/pt-br/sistemas/sicafl00-

d!g!!gl, 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:

MUNICíPIO DE MARMELEIRO

Pessoa fisica;
Empresas estrangeiras que não fi¡ncionem no País;

Empresa em regime de subcontrataçáo, ou ainda, em consórcio;

lnteressados qu" s" encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

n-presu que tenha sido declarãda inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

eue mantém, direta ou indiretamenti sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado

uà gou"*o municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, ftnanceira ou

trabãhista, ou aindã, parentesco em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente

público que exerça 
"uigo "- 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 o'sim" ou "não", em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

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

2006, estàndo aptã a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49 '

5.3.2 eue estã ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos' bem como

de que 
".r-pr" 

plenamente os requisitos de habilitação def,rnidos neste Edital'
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5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores'

53.4 eue 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 àe 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 náo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forçado, òbr.¡yundo o disposto nos incisos III e IV do artigo 1o e no inciso III do artigo 5o da

Constituição Federal.

5.4 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.

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.comprasgovernamentais.qov.br, por meio de certificado digital conferido pela

lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

representante legai " u prèr.rnção de sua capacidade técnica para realízação 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 p.o-oioru 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 correçáo ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles

se tornem desatualizados.

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

da habilitação.

DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os licitantes encaminh¿¡¿e, exclusivamente Dor meio do sistema. concomitflnte{nente com os

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

"f..t"d" 
. 

" 
p*ço, ut. u d"tu 

" 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,

então, 
"rr"".tàt-s"-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação'

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 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 aôs demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

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

assumindo como frrm"s e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de

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

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

descrição dos iteni eionsiderar 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.

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

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

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

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

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.

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

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

julgamento da proposta.

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

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

encerramento do envio de lances.

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.

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAçÄO DAS PROPOSTAS E

FORMTTLAçÃO DE LANCES

No dia 17 de agosto de2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na intemet

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

e início da etapa de lances.

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

insanávéis 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.
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8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

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

licitantes.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
4W

lniciada a etapacompetitiva, 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 consagrará vencedor o

licitante cujo valor DO ITEM for menor.

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$

0,10 (dez centavos).

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horario 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.

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.

Seró adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO",
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos' com prorrogações'

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

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos

do período de duração da sessão pública'

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

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

inclusive no caso de lances intermediários'

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

se-á automaticamente.

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

pregoeiro(a), assessorãdo(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão

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

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.

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

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

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

menor lance registrado, vedada a identif,rcação do licitante.

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

sistema eletrônico poderá perïnanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances'

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 ão fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado

para divulgação.

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 déficiênciã ou paia reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de

acessibilidade previstas na legislação.

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

propostas empatadas.

Encerrada aetapade 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.

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

licitantes.

O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no pra;zo de 02 (duas) horas,

enviã a ptãportu adequada ao último lance ofertado após a negociação tealizada, acompanhada, se

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

neste Edital ejá apresentados.
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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

Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto a adequa!ão ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo

esãpUáOo para contiatação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo

úniòo do arl.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 preço

máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço

manifestamente inexequível.
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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.

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

lega[àade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a

suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será

registrada em ata.

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

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

aceitação daproposta.

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e

jusìificada do licitante, formulada antes de findo o pfazo, 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.

Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço' salvo quando,

justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado.

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.

Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando tto "chat" a nova data e

horário para a sua continuidade.

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

licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO

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

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

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

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

10.1.1 srcAF

lO.l.Z Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
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(httns ://certidoes- apf.anps.tcu.gov.hr A

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

majoritário, por força do artigo 12 daLeino 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas

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

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

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

condição de participação.

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

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

antes estabelecida para aceiïação da proposta subsequente.

Para a HABILITAÇÃO, será exigida a documentação relativa:

10.5.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO ¡fnÍnfC¿. consistirá em:

10.5.1.1 No caso de empresário individual: i¡fcfi@
F moresas Mercantis , a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.5.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI:
contrato social em visor, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede.

Em se tratando de Microempreendedor lndividual - MEI: Ccffilic¿dpi¿
Condicão de Microempreendedor Individual - CCMF'I, na forma da

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

veriflrcação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

10.5.1.3

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

10.5.2.1 certidão nesativa de pedido de falência ou recuoeracão iudicial,,ou
e*t.aiudicial, 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'

A documentação relativa à REGLJLARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
consistirá em:

10.5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ'

10.5.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contri '
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 regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação

de Certidãã Coniunta de Débitos relativos a Trihutos T'ederais e a
nir,¡¿a tiva ¿a tlttieo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério daFazenda.

10.5.3.4 Prova de regularidade para com a r¿ze¡¡la-Esfad¡¡al do domicílio ou sede

10.5.3
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do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado

10.5.3.5 Prova de regularidade para com a F¡ZC[llg-[4J¡IiCiPgl, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado.

10.5.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Eglflg-rle-Gar3Úia
de Temno de Servico IFGTS).

10.5.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Nesativa de Tìéhitos

@, nos termos da Lei no 12'440, de 07 de julho de

20t1.

10.s.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 regulanzação

da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual

pÍazo, 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 regularizaçáo da documentação no prazo estipulado

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções cabíveis.

Deverá apresentar ainda a DECI/,ABAÇÄQJJNIEICADA:

10.5.4.1
10.5.4.2

Declaração Unificada conforme modelo. (A¡IEXO III)
Declaraião de Comprometimento - LOGÍSTICA REVERSA (A¡IEXO
vII).

l0.5.5Paraefeitosda,aslicitantesdeverãoapresentaroafim
de:

10.5.5.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n' 12312006,

de 14 de dezembro de2006, alterada pela Lei n' 14712014, de07 de agosto

de 2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de

habititação, a Declaracäo de Microemnresa ou tr'.mnresa de Peoueno

Porte IANFvO IV).

10.5.5.2 Certidão Simplificada de Microemnresa ou tr'.mpresa de Pequeno Porte

e*trledtda pela Jutrta come"cial do F.stado da sede da I,icitattte, em data

nàó unt"¡or a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃO, se outro prazo náo 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.

O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6o da lnstrução Normativa

SLTVMPOG NO 3, dE 26 dE AbNI dC 2018, PODERÁ SI.]BSTITUIR APENAS OS dOCUMCNTOS

indicados nos subitens acima 10.5.1 - Habilitaçõo Jurídica,10.5.2 - QualifÏcação econômico-
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fînanceira 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

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

p.qurno porte, conforme disposto na Lei Complementar n' 12312006, alterada pela Lei

Complementar n" I 47 1201 4.

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

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

SICAF.

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.

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

de habilitação e classificação.

10.ll.l O não atendimento das exigências constantes no item 10 deste Edital implicará a

inabilitação do licitante.

10.11.2 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.

l0.l l.3

10.1 1.4

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação

recairâ sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)

parc a habilitação do licitante nos remanescentes.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.

DO ENVrO DA PROPOSTA DE PREçOS

Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) convo carâ 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) fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante

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

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

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

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

inabilitação.

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

HORAS de efetivo funcionameoto ¿o órgão público, ou seja, das 07h30min às 11h30min e

das 13h00min às 17h00min, contados da convocação'

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: licitacao@marmcleiro.pr.gor'.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá

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

conteúdo. O(A) Pregoeiro(a) não se responsabilizarâ por 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 ptazo de 02 (duas)

horas, não serão considerados, para fins 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

pratzo 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

atualizadaou não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) DESCLASSIFICARÁ e

examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificaçáo, alé a

apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

I 1.9 A proposta deverá conter:

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

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.

Preços unit¿irios e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

lndicação 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, S 2o

combinado com o artigo 66, $ 4o.

Indicação/especificação do produto e marca'

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

desclassificação.

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

soùre infórmações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

1 1.9.1

1r.9.2

1 1.9.3

11.9.4

11.9.s

11.9.6

1t.9.7

I 1.9.8
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11.g.g A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado

no dia de sua apresentação.

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

PROPOSTA por até 30 (trinta) 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.

11.11 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.

t2 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCTIÿIENTAÇÃO

t2.l

l3

13.2

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 pfgzg-BliIi4a-de-m-fftê!)
dig!-I[tg¡!, contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, no seguinte endereço:

Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PRo CEP 85.615-000. Aos cuidados do

Departamento de Compras, Licitações e Contratos e ao(a) Pregoeiro(a) responsável: Francíéli 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 CMJ,
número e ano do Pregão Eletrônico.

DA VERIFICAÇÃO DA DOCIJMENTAçÃO DE HABILITAÇÃO

13.1 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.

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

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

exigências editalícias.

13.1.5 Ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração Independente de

Proposta".

13.1.6 Não possuir registro
Empresas lnidôneas
disponível no Portal da Transparência

impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de

" Sutp"ttsus (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU),
eno

Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa

(CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR

thttp://servicos.tce.pr, eov.br/tcepr/municipal/aillConsultarlnpecliclosWeb.aspx). Caso

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

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

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
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declararávencedor

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

pi"ço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido

pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

14 DOS RECT]RSOS

14.l Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abnrâprazo, 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.

Uma vez aceitaa 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 igtal ptazo, que começará a contar do término do prazo do

recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus

interesses.

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via

internet, no site: www.qov.br/compras/pt-br.

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

parai

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.g Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará

o procedimento à autoridade superior parahomologação.

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realizaÇão da sessáo pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão

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

l5.l.Z Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000

E-mail: lic-i1aç¡ç-@tnatutolçilit.pt:gtl-v-,.br.-1-..1j-c-it¡tç-¡l-o()?(¿.0.uliu:-rclç-iro'n¡.gtr-v-.-b-r'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNtcíplo DE MARMErriftötb'

15.2

T6

ESTADO DO PARANA

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

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

12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente

posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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.

DA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAÇÃO

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.

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 houverrecurso, pela própria autoridade competente.

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

do objeto licitado.

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancaria da

Contrãtada 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.

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

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

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

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

definitivamente sanado.

DA DOTAÇÃO OnÇnuENTÁRrA

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

Somente poderá oco¡¡er a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo

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

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

extraordinária, tampouco fato previsível.
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Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da

Prefeitura Municipal.

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.

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

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

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

Recursos Ordinários (Liwes), Taxas - Exercício Poder de Polícia, Taxas - Prestação de Serviços,

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, Educação 25o/o sl Impostos, Prog. Nac'

Transporte Escolar - Federal, Convênio Transporte Escolar - Estadual, Saúde 15% vinc. s/ rec.

Impostos, Atenção Básica Estadual, Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e

Ouìros Royalties e Comp. Financeiras. Os recursos orçamentários correrão por conta das

seguintes dotações:

DAS CONDIçOES PARA ASSINATIIRA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DA ATA DE

REGISiRO DE PREçOS, cuja minuta consta como Anexo V deste Edital'
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FonteElemento de DespesaFuncional ProgramáticaConta nidade
03.3.90.30.01 .06.0004.122 0003 2.0065l

s103.3.90.30.01 .06.0004.t22 0003 2.00652
5ll3.3.90.30.01.06.00

03.01
04.122 0003 2.00653

03.3.90.30.01 .06.0010.01 20.606 0030 2.049423
03.3.90.30.01 .06.0008.243 0025 2.034344
03.3.90.30.01.06.0008.244 00222.035357
03.3.90.30.01 .06.0008.244 00222.036366

09.01

1033.3.90.30.01 .06.0012.3610006 2.019168
t043.3.90.30.01.06.00123610006 2.019r69
03.3.90.30.01 .06.00t2.3610010 2.020187

1033.3.90.30.01.06.00r2.36t 0010 2.020188
1043.3.90.30.01 .06.00t2.36r 0010 2.020189
1163.3.90.30.01 .06.0012.3610010 2.020190
ll93.3.90.30.01.06,0012.361 0010 2.020191

06.02

03.3.90.30.01 .06.0027.8t2 0015 2.025230 07.01
03.3.90.30.01 .06.0018.541 0033 2.0s8472 12,01
03.3.90.30.01 .06.00r0.301 00t62.027257

3033.3.90.30.01.06.0010.301 0016 2.027258
3483.3.90.30.01 .06.0010.301 00162.027259
3033.3.90.30.01.06.0010.301 00162.029285
4943.3.90.30.01 .06,00

08.02

10.301 00162.029286
03.3.90.30.01 .06.00t5.4s2 0036 2.065527

5043.3.90.30.01 .06.00t5.452 0036 2.065528
5113.3.90.30.01 .06.00ts.452 0036 2.065

14.01

530
03.3.90.30.01 .06.0026.782 0005 2.013132

5043.3.90.30.01.06.0026.782 0005 2.013133
s103.3.90.30.01 .06.00

05.01
26.782 000s 2.013134
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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 impressão 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 Páço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias

originais prevista no item anterior.

Para a assinatura 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 frocuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante'

O prazo para aassinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser pronogado uma vez, por igual

período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocolra 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

sei chamadas para fôrnecer 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 CONDIçÕES DE RECEBTMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo de entrega dos produtos será de acordo com o AIIEXO I do edital, após a

solicitaçño e emissão de empenho dos Departamentos solicitantes.

ZO.l.l O prazo de entrega poderá ser prorrogado, no interesse da AdminisÍação, diante de

p"åiOo formalizado, ?eito 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 Administração,

determinar o prazo total da pronogação.

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

20.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitálo 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 sua

complementação ou rescindir a conTratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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20.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro 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:

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

convocado dentro do prazo de validade da proposta.

Apresentar documentação falsa.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame'

Ensejar o retardamento da execução do objeto.

Não mantiver a proposta.

Cometer fraude fiscal.

Comportar-se de modo inidôneo.

21.1.2

2t.r.3

21.t.4

2t.1.5

2t.t.6

21.t.7

2t.2

21.3

2t.4

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 encerramento da fase de lances.

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 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;
Multa moratória de 0,33%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 10 (dez) dias, após o qual a
Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com

as penalidades daí decorrentes;
Vfutta compensatória de 20o/o do valor total do pedido de fomecimento 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;

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, þelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7o da Lei
lO.52OlO2, sem prejuíio das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

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

ncarã1ao¡ sujeita(s), aindã à composição das perdas e danos causados à Administração

Municipal dðcorrentes 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 óontratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente'

b)

c)

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

da intimação por pã.te do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a

contratada posiuir tom esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será
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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 consideração a gravidade da

conduta do infratoi, 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.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

DA REVOGAÇÃO E AI\LLAçÃO

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

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

virtude de vício insanável.

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

que diretamente dele dependam.

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

indicará expressamente os atos a que ela seestende.

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

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

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

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

demais interessados.

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

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

fundamentado.

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

DA FRAI]DE E DA CORRUPÇÃO

"r-û ü. $
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encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do

Município de MarmeleiroÆR.

21.5 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'

21.6 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

ptazo.

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

21.8

2t.9

21.10

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

23

22
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23.t

24.r

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.r0

24.t1

24
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As partes declaram conhecer as norïnas de prevenção à comrpção previstas na legislação

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), aLei
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.

DAS DISPOSIçÕES GERAIS

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/? pg=transparencia# !/.

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.

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Com fundamento na nonna 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 realizaçáo da sessão pública.

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

Pregoeiro(a).

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

vigente.

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.

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes,

prevaiecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o

integram.

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

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

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

Pregãeiro(a), e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo

pertinente a esta licitação.

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

ou procurador, com identificação clara do subscritor.

Os documentos emitidos através da lnternet serão conferidos pela Equipe de Apoio'
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24.12

24.13

24.14

24.15

24.t6

24.t7

24.18

24.19

24.20

24.21
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Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número

de CNPJ. Se o licltante for mãtriz, todos os documentos deverão estar em nome da malnz' Se for

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria

natwezaou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome damattiz

ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

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 posteriorrnente ao prazo fixado.

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

8.666193

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

de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.

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

apresentados em qualquer fase da licitação.

Não havendo expediente ou ocoffendo 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.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

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

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

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

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

qualquerlicitante.

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 FornecimentoANEXO I
ANEXO II Modelo Padrão de Comercial
A¡IEXO III Modelo de Unificada

Modelo de de uadramento - ME/EPPANEXO IV
Modelo da Ata de deAI\EXO V
Modelo da Minuta ContratualANEXO VI

ANEXO VII de Lo Reversa
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EDITAL DE PREGÃON" 07812022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 129 12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes

ANEXO I

Termo de Referência
ESpECIFIçAÇOES TÉCNIçAS E C9NDIçÕBs ln FORI\ECIMBNT9

I -DESCRTÇÃO:

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

de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para a manutenção da frota

municipal, atèndendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, de acordo com as especificações

técnicai adiante discriminadas, cabendo aos Departamentos solicitantes, informar à Comissão se o objeto

ofertado atende às exigências técnicas alvitradas.

ITENS EXCLUSryOS PARA ME E EPP

Valor Total
Máximo
Aceitável

Valor
Unltário
Máximo
Aceitável

Unid DescriçiloItem Quant.

8.700,0030,00

õ-teo lu6ri¡cante semi sintético 15w40 API SN para

motores Flex (álcool e gasolina). Embalagem de 1 litro'
Com registro na ANP. Produto novo' não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco,

Mobil ou outra de qualidade igual ou superþ!:-

1 290 Un.

143,20 14.320,00BLD

ARLA 32 COM ISO 22241 (Agente redutor líquido de

óxidos de nitrogênio automotivo). Embalagem de 20 L.

Com registro no Inmetro. Produto novo' não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou

outra de ualidade ou

,| 100

44.796,704.479,67l0 TB

C'.r"" Chassis ASTM LA. DIN 51502-K2K-20
Embalagem de 170 kg. Com registro na ANP' Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Texaco ou outra de qualidade

igual ou superior.

3

68.474,00469,00BLD

lubrificante SAE 15W40 API CI-4lSL, CH-4

EURO 5, motor diesel, classificação M8228.3 MAN
3275. Embalagem de 20 L' Com registro na ANP.

Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de ualidade ou

4 146

4.620,4236,67

Fluido de freio Dot 5

registro
Embalagem de 500 ml. Com
no Inmetro.

Sugestões de Marcas: Bosch, Motul, Varga ou outra
de oualidade igual ou suPerior.

t26 Un.5

29.4686',76,33BLD Graxa de rolamento SAB DE PONTO DE6 14
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GOTA MIN.197, ASTM GB Embalagem de 20 kg. Com

registro na ANP, Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Texaco, Lubrax ou outra de

ou su

497,64 10.450,44BLD

lubrificante API Gl,4 SAE 80W que atenda a

especificação MB 235.5. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou

outra de ou

7 2t

25.528,02520,98

Óleo lubrificante API GL5 SAE 90W que atenda a

especificação ly',B.235.20. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

I 49 BLD

24.422,71567,97BLD

Óleo lubrificante ATF TA, DEXRON II que atenda a

especifrcação M8236.6. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

9 43

28.598,40357,48BLD

õleo hidráulico AV/ 68, AW HLP- HD-XP extrema

pressão HLP DIN51524 PARTE 3. Embalagem de 20 L'
Com registro na ANP. Produto novo' não

remanufaturado, não recondicionado'

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Mobil'
Texaco ou outra de qualidade igual ou superlor.

10 80

495,36 34.675,2070 BLD

Solução arrefecedora para proteção de motores. QUE
ATENDA A ESPECIFICAÇÃO MB 326.3 Embalagem

de 20 L. Com registro no Inmetro. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipirangao Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

11

675,13 23.629,5535 BLD

10W40 API CJ4, semi sintético, motor diesel.

Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de ou

t2

5.011,7641,08

Óleo 2 tempos. Embalagem de 500m1, MISTURA l:50
utilizado em equipamentos com garantía e com essa

recomendação. Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Sugestões de Marcas: Stihl 8017 h ou outra de

oualidade isual ou superior.

13 122 Un.

24,342,75540,9545 BLD

-il¿e 
transmissão e sistema de freio a disco

(multituncional SAE 30) AGCO POWERFLUID 82lXL.
Embalagem de 20 L' Com registro na ANP, Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado,

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de ualidade al ou

l4

34.538,003.453,80BLD

DV-SHC-630 ou GEAR PAO 220

SINTÉTICO. Embalagem de 20 L. Com registro na

ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Mobil ou outra de

ualidade ou

15 l0
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OBS.: Havendo qualquer discordôncia 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 deR$ 462.223,76 (quatrocentos e sessenta e dois mil e
duzentos e vinte e três reais e setenta e seis 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 _PR.AZO E LOCAIS DE ENTREGA:

2.1. A entrega dos produtos será parcelada e os produtos deverão ser entregues, junto ao

almoxarifado da Preieitura Municipal, localizado na Avenida Macali, no 830, Bairro lpiranga, Marmeleiro -
pR, no prazo máximo de 10 (dez) ãias, após solicitação formal, rigorosamente de acordo com o ofertado na

propostã, após assinatura da Ata de Registro de Preços, onde serão verificadas: quantidade e marca

of"rtudu, reiervando-se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido'

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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7.290,01560,77BLD

õleo lubrificante API CF SAE 50 ZF TE-ML 048.

Embalagem de 20 L. Com registro na ANP.

Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou
outra de oualidade igual ou superior.

16 l3

8.s99,95573,33t7 15 BLD

Oleo Hidráulico AW l0 extrema pressão HLP.

Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto
novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

29.t36,90469,95

Óleo hidráulico AW 46 HLP DIN 51524 PARTE3

extrema pressão. Embalagem de 20 L. Com registro na

ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de oualidade igual ou superior.

18 62 BLD

32.164,36518,7819 62 BLD

de transmissão e sistema de freio aÓleo semissintético
disco (multifuncional SAE 10W30) Embalagem de20L.
Com registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga, Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

14.709,50565,7520 26 BLD

Óleo Lubrificante 85W140 GL 5. Embalagem de 20 L.

Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado'
Sugestões de Marcas: Lubrax, Ipiranga' Texaco ou

outra de qualidade igual ou superior.

246,4735,21

Óleo sintético 5V/30 API SN QUE ATENDA A
ESPECIFICAÇÃO WSS-M 2C946-Bl para motores Flex
(álcool e gasolina). Embalagem de I L. Com registro na

ANP. Produto novo, não remanufaturado, não

recondicionado.
Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga,
Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

2l 7 Un.

42,50 8.500,00Un.

Óleo sintético 5W30 com micro partículas.(DPF) motor

diesel. QUE ATENDA A ESPECIFICAÇAO VW 507.

Embalagem de I L. Com registro na ANP'
Sugestões de Marcas: Mobil, Lubrax, Ipiranga'
Texaco ou outra de qualidade igual ou superior

22 200

462.223,76Valor Total
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2.1.1. Os prazos de que tralam o item 2.1 . poderáo ser pronogados uma vez, por igual período,

quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocoffa motivo justificado

aceito pela Administração.

3 - oBSERvAÇoES E oBRrcAçöns DA coNTRATADA:

3.1. Os produtos deverão estar devidamente registrados na ANP - Agência Nacional do Petróleo,

conforme Legislação vigente, com a identificação do no de registro'

3.2. Os óleos lubrificantes deverão estar devidamente registrados na ANP, conforme prevê a
Resolução ANP no 22 de 7110412014.

3.3. Os óleos lubrificantes deverão estar em conformidade com as norrnas vigentes da ABNT e

Portaria ANP no 129 de3010711999.

3.4. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

3.5. Os produtos deverão ser acondicionados conforme norrna do fabricante, devendo garantir

proteção durante transporte e estocagem, constar identificação do produto e demais informações exigidas

na legislação em vigor e em conformidade com as norrnas vigentes.

3.6. Os produtos entregues deverão ser novos de lu linha não sendo admitidos óleos lubrificantes

refi nados/recondicionados.

3.6.1. Essa exigência justifica-se para evitar problemas nos veículos e maquinários que podem ser

causados pelo uso de óleos que não sejam novos e de 1u linha.

3.7. A logística reversa é de responsabilidade da DETENTORA DA ATA, devendo a mesma

obedecer a todas as normas específicas vigentes paru a destinação final das embalagens dos produtos.

Dentre as nonnas da legislação obrigatória a ser seguida, destacam-se: o Decreto no 7.404, de 23 de

dezembro de 2010, a IN/SLTVMP no 1, de l9 de janeiro de 2010, o Decreto n" 7.746, de 5 de junho de2012

e a Lei n'20.73212020, de 20 de janeiro de2020.

3.8. No caso da logística reversa, a DETENTORA DA ATA deverá apresentar semestralmente,

declaração confirmando o recebimento das embalagens dos produtos já utilizados, para fins de

reaproveitamento no ciclo produtivo das próprias empresas, em outros ciclos - como cooperativas de

reciclagem ou outra destinação final ambientalmente adequada.

3.9. O compromisso de recolher os produtos, nos termos do inciso III do art. 3l da referida Lei, no

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do 1" dia útil após convocação específica e sem qualquer ônus

para o Município de Marmeleiro.

3.10. A DETENTORA DA ATA deverâ entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de

Preços, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta'

3.11. A DETENTORA DA ATA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou

emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e

necessários parc a completa execução das obrigações assumidas.

3.12. A DETENTORA DA ATA deverá manter durante toda a execução da Ata de Registro de

Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

4 - CONDIçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO:

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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4.1. Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:

4.1.1. Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para

efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens,

se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.

4.1,2. Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade

dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela

área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.

4.1.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fomecimentos executados em desacordo

com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os

fomecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa

fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária,

4.l.4.Emcaso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será

determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-

â apafür da datã da notificação da contratada. A detentora da Ata ficará obrigada a substituir, às suas

expensas, o item/objeto que for recusado.

4.1.5. Independentemente da aceitação, a empresa fomecedora deverá garantir a qualidade dos

produtos fomeciãos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela

Administração, às suai expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período

de cobertura da garantia.

4.1.6. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação dos

Departamentos soiicitantes, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da notifrcação por escrito,

mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

s -DA FISCALIZAÇÃO:

5.1. O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de Registro

de Preços, será de responsabilidade dos Diretores dos Departamentos solicitantes.

5.2. 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 administração e de seus

agentes e prepostos.

5.3. Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de

Preços, citados aci-u, procederão 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. EntrJsuai atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias

que incidam espeòificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o

caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos'

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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EDTTAL on pnncÃoN" 07812022
PROCESSO ADMINISTRATTVO N" 129 12022

MODALIDADE: pnnCÄO nl¡rnÔ¡uco
TIPO: MENOR PREÇO UmrÁnlo PoR ITEM

OBJETO: contrataçño de empresa para fornecimento de óIeos lubrificantes, fluídos e graxos para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes

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 cafqo,

RG .........:......, CPF ..........!, (endereco), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito

cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico no 0781202} conforme abaixo discriminado:

Informar Marca.

Informar Valor Unitário.

Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os teimos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessão pública de PREGAO ELETRONrcO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o AI.TEXO I do edital.

Informar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados jó estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros' encargos sociais,

trabaihistas e todas as demais despesas necessórias à execução do objeto.

Marmeleiro, de de2022

(nome e assinatura do representante legal do licitante)

RG:
Cargo:

RS RSXXXXXXI XX XX
RS R$XXXXXX2 XX XX

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E-mail: licitacaó(Arnanneleiro.pr..gov.br / licitacaoO2l@nrarrrreleiro.nr.eov.br: - Telefone: (46) 3525-8107 / E 105



MUNICIPIO DE MARMELEIRO
BV

^
s#-

ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREG^ÄON" 07812022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 129 12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO I.JNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes

ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

¿,o(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 daLeinl 8.666193, acrescido pela Lei n.o

g.|s4lgg,que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na

condição ãe aprendiz (a partir de l4 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 f,rns 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.), responsável 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 di cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau' na forma da

Súmula Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bemtomo em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja

encaminhad a para o seguinte eder€ço:

E-mail:
Telefone: 0

7) Caso alteré 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 fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ..., portador(a) do CPF/I\4F sob n'o

............., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente

ao pregão Eletrônico n." i,rx¡2g22 è todor os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no

instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

.... de ....... de2022
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legívell Cargo/Carimbo do CNPJ)

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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EDITAL un pnBcÃo N" oTgtzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 12912022

MODALIDADE: PN¡CÃO NTETNÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO UrUrÁnIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes

ANEXO IV

MODELO PADRÃO DE DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO _ MEÆPP
(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

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa, nos termos da Lei Complementar n" 123106, alterada pela Lei Complementar no l47ll4,bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legív ell Cargo/Carimbo do CNPJ)

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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EDITAL tn pnncÃoN" 07812022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 129 12022

MODALIDADE : PNECÃO EI-BTRÔNICO
TrPO: MENOR PREÇO U{ITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solÍcitantes

ANEXO V

ATA DB REGISTRO DE PRBÇOS N"....../2022
PREGÃO ELETRONICO N" 07812022

O MUNICÍpIO DE MARMBLBIRO, pessoa jurídica de direito público intemo inscrita no CNPJ/MF

sob o no 76.205.66510001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro,

Estado do paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil

(RG) n. 4.352.883-i SSP/PR e inscrito no CPF/N4F sob o n' 524.704.239-53, de ora em diante

denominado CONTRATANTE; e a empresa *<'&'ß*"l.*'F, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

CNPJ/MF sob o no d<'F'k*d<, com sede nu *}'t't'xx, Ito 'k{<'1"k, Bairro 'Fd<'&'F>F, Cidade de 't'*'F'ß, Estado do '&'F'l"l',

CEp ***, Telefone ('1,àr,) ,F'F'F'F{'<*, e-mail: **+*, representada por seu administrador, Sr. 'F't*;&t<)t'*t<,

portador da cédula de identidade civil (RG) n" 'F'!'kd<'t<'F SSP/**, e inscrito no CPFAvIF sob o no 'k{<'F'k'ß't't'ß'

à" oru em diante denominada CONTRATAD,4, classificada para assinar a Ata de Registro de Preços, nos

itens abaixo especificados, que tem efeito de compromisso nas estipuladas no Edital e na

CL.,íUSULA PRIMEIRA -
condições

proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Eletrônico n.o 078/2022.
abaixo ficadosA de de dos

O presente Registro de

constar identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor e em

conformidade com as norïnas vigentes. Os produtos entregues devsrão ser novos de 1o linha não sendo

admitidos óleos lubrificantes refinados/recondicionados. Essa exigência justifica-se para evitar problemas

nos veículos e maquinários que podem ser causados pelo uso de óleos que não sejam novos e de lu linha'

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avcnida Macali, n' 255, Cent¡o - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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Valor
TotalMarcaQtde.

Unid.
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DescriçãoItem

Valor Total Estimado



MUNIC
71'

ípro DE MARMELEIRo'v
ESTADO DO PARANA

A logística reversa é de responsabilidade da DETENTORA DA ATA, devendo a mesma obedecer a todas

ug njr-u, específicas vigentes para a destinação final das embalagens dos produtos' Dentre as normas da

legislação obrigatória a ser seguida, destacam-se: o Decreto no 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a

ÑSlfVUp nõ l, de 19 de janeiro de 2010, o Decreto n" 7.746, de 5 de junho de2012 e a Lei no

Z0.l32l2O2O, de 20 de janeiro de 2020, No caso da logística reversa, a DETENTORA DA ATA deverá

apresentar semestralmente, declaração confirmando o recebimento das embalagens dos produtos já

uìilizados, para fins de reaproveitamento no ciclo produtivo das próprias empresas, em outros ciclos -
,o¡1o ,oopèrativas de reciciagem ou outra destinação final ambientalmente adequada. O compromisso de

recolher oì produtos, nos termos do inciso III do art. 3l da referida Lei, no prazo de 45 (quarenta e cinco)

dias, a partir do 1" dia útil após convocação específ,rca e sem qualquer ônus para o Município de

Marmelèiro. A Contratada deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, a

mesma marca dos produtos apresentados na proposta. A Contratada deverá responsabilizar-se e arcar por

quaisquer taxas ouemolumentos concementes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos,

,n"u.gor inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas. A Contratada

deverá manter durante toda a exècução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação'

COÑúIçO-BS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: Os objetos desta Ata de Registro de Preços serão

dados como recebido conforme: Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do

romaneio de entrega, para efeito de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser

realizada conferênðia ãos itens, se identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o

romaneio é assinado. Definitivamente, após a verifrcação das especificações técnicas, da qualidade e da

quantidade dos itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será

aìestada pela área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. A Administração

rejeitará, no todo ou em parte, osiomecimentos executados em desacordo com o disposto neste Termo de

Råferência. Se, após o iecebimento provisório, constatar-se que os fomecimentos foram realizados em

desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para

que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. Em caso de produto entregue

.. 
^d.r.onformidade 

com o especificado, ou com defeito, será determinado um prazo' pela

Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-se-á a partir da data da

notificação da cóntratada. A detentora da Ata ficará obrigada a substituir, às suas expensas, o item/objeto

que for iecusado. lndependentemente da aceitação, a empresa fomecedora deverá garantir a qualidade dos

produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela

Ad^inirtrução, às ruur 
"*p"nras, 

aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o

período de, cobertura da garantia. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em

conformidade com a indicação dos Departamentos solicitantes, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,

contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do

recebimento não import*á nu aceitação. DA FISCALIZAÇÃO: O recebimento do produto, a

fiscalização e o acomianhamento da execução da Ata de Registro de Preços, será de responsabilidade dos

Diretores dos Departämentos solicitantes. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a

responsabilidade ão fomecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego

de 
-material 

inadequado ou de qualidadè inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade

da administraçao è de seus ag"ntes e prepostos. Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da

execução da Áta de Registroãe preçoì, óitudos acima, procederão ao registro das ocorrências e adotando

as providências necesùrias 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 apurar a

ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art.78 e 88 da Lei 8666/93 que

irata das Sançõàs Adìninistrativas para o c¿so de T:gi1gl"ff:to contratual e cometimento de outros atos

ilíciros. crtusutt oulnrt - o¿s cor¡nicÕns. oE PAGAMENTO E DQT:ACÃQ

OnC,qMnmt Os pagamento, s"tão 
"fetuudos 

mensalmente no período de 01 a 15 do mês

@adoì|rodutos/serviços,medianteaapresentaçãodarespectivaNotaFiscalque
poderá ser entregueliretamènte no Departamento de Finanças ou encaminhada no seguinte endereço

äl"trô.ri"o' nt'(¿Ðmarmeleiro.pr.eov.br. Os pagamentos correrão por oonta das dotações orçamentárias

indicadas no edital d" li"it"çã", d"*ndo o-Départamento solicitante verificar a disponibilidade de saldo

junto ao Departamento comþetente. A liberaçåo dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da
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prova de regularidade junto aFazenda 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 serao efetuados exclusivamente através de depósito na Conta

bancária de titularidade da Contratada. CLÁUSULA OUINTA - DO GESTOR DA ATA DE REGIS'TBq

DE PRECOS: A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do

Departamento que solicitou o serviço/produto, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões

determinados pela Lei de Licitações e Contratos no 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento

e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências

necessarias 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

contratual e acometimento de outros atos ilícitos. As decisões e providências que ultrapassarem

Registro de Preços poderá ser cancelado nas

impossibilitado de cumprir as suas exigências
devidamente comprovado; Por iniciativa do

seguintes ocasiões: A pedido, quando comprovar estar

por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior,

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

estabeleõido 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 tomar superior àqueles praticados no mercado; Além dos motivos já previstos, também

constituirão motivòs 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 fomecedor será devidamente autuado no

respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidadg responsável, que

deverá informar aos demais fomecedores registrados a nova otå"- de registro. CLÅUSULA NONA -

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS: 9.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei no

dicatarioque:9'l'lNãoassinarotermodecontratoouaceitar/retiraro
instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta.9,1.2 Apresentar

documentação falsa. 9.1.j 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. 9.1.6 Cometer fraude fiscal. 9.1'7

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 momènto dã licitaçao, mesmo após o encerramento da fase de lances. 9.3 Nos

termos do artigo Bi, daLei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial de

qualquer das õbrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e

"ri.inul, 
e observado o devido processo legal, aplicar ao fomecedor registrado as seguintes sanções

administrativas, segundo a gravidãde da faltaiometida: a) Advertência por faltas leves, assim entendidas

como aquelas que não acanetarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; b) Multa moratória

de0,336/o (rinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja

acatadapela Administração) sobre ó valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo de

l0 (dez) dias, após o q.rui a Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento

da Àta,'com as penalidades daí deconentes; c) Muita compensatória de 20%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
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participar em licitação e impedimento de contratar com a Adrninistração, pelo ptazo de até 05 (cinco)

ànor, ôo1¡ fundamento no artigo 7o da Lei 10.520102, semprejuízo das multas previstas em edital e das

demais cominações legais; e) Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s)

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

iøunicipat 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, 9.4 Se a contratada não proceder ao

iecolhimento da multa.to pru"o 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 suficientes, 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 adjudicataria

que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhida será encaminhado

para inscrição .- 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 còntratada, obìervando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.66611993' 9.9 A
autoridáde competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgfessões por parte da contratante, levando em

consideração todos os atos cèlebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administiação, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade' 9.10 As penalidades

serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
' 
CtÁUSUtl OnCtA¿ - O¿ nnSCrc,ilO: O presente

instrumento poderá s". tescindido: 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 pata a

Administração Municipal; b) Judicialmente, nos termos da legislação. $1o No caso de rescisão por

iniciativa da CONTRÀTADA, 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 daLei
n" 8.666193. $3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos qu: ît_e]]:I1
sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. CLAUSULA

OÉClUl pnlAnlnq - n,e WfVCUnqCÃO: Esta ata esta vinculada ao edital de Pregão Eletrônico no

0?S/n22 " 
à ¡l.3¡port" du Cortrutudu, sendo que a esta obriga-se manter durante toda a execução desta

Ata, em 
"orniutibiUaade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

quaiificação _èxigidas na licitação. ctÁusutl nÉÇnwl sncuNo.l - o.e rn¿unn n n'¿

òonnuÞCÃo: Ãs partes declaram 
"onhe""r 

as norïnas de prevenção à comrpção previstas na legislação

br".tt.r*, d.tt.e elaì, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nÎ 8.42911992), aLei Federal n'o

12.84612013 e seus regulamentor, ," 
"ornprometem 

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

äceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, åoaçao, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de

mo-do fraudulenio que cônstituam práticã ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o

equilíbrio econômióo financeiro dó presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto

dËste contrato, devendo garantir, uittdu qu" seus prepostos, 1{ry¡ltfggï-:, colaboradores ajam da

mesma ¡or u. ctÁusult nÉctu¿ rnncntm - n¿s otsposrcon, FINltft Aos casos omissos

aplicar-se-ão ur aerttuir airp*iç0". 
"onstantes 

na Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos

Municipal n.o I .519, de 26 de outubro de 2006 e n.o L567 , de 27 de matço de 2007 , e, subsidiariamente a

Lei n.o g.666193 e suas alterações. ctÁtlsut¿ nÉclml ou'enr'q - oo rono: As questões

decorrentes da utilização da presente ata que não possam ser dirimidas administrativamente serão

processadas e julgadas no Foró 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

p."r"ni" Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.
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Marmeleiro, +'t't'l' de >F * ;r>r* de 2022

nnuNrcÍpro DE MARMELETRo
Paulo Jair Pilati

Contratante

Contratada
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EDITAL DE PREGÃO N" 078/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 129 12022

MODALIDADE: PREGAO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO LINITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VBNDA NO *'<*/2022

(Vinculado ao **'tt<)krt:!':k No trtr*/2022 - PMM)

O MUNICÍpIO DB MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público intemo 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 'k'kd<'t'F'k'k, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

CNPJ/MF sob o no *,kt,Fd<, com sede na *(d.'&'lc{(*, no 'k'ß'l':l', Bairro *'1"1"*'t, Cidade de 'k'Ft<{<, Estado do 'ß'r'¡(:8,

CEP ***, Telefone ('r':F) 't'r"t('k'k*, e-mail: x***, representada por seu administrador, Sr. 'k'k'**'1"ß'k'¡<,

portador da cédula de identidade civil (RG) n' 'F'ß*t(t('* SSP/**, e inscrito no CPF/MF sob o no ¡!'¡('ß>k>t'r'*'*'

de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de 17 de agosto

de 2002 e à Lei 8.666193, subsidiariarnente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de
**!ktÝ**t( No ***/2021, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Tem por objeto o presente instrumento a aquisição de *tr'r:t*****t<tr*tr**!k, constantes no item 2.1 da

cláusula segunda, de acordo com os lotes relacionados no Anexo I, do Edital de Pregão +*'r"F* no

**'kl2}2l, para os quais a CONTRATADA foi a vencedora no certame licitatório.

Parágrafo Único
Integrãm e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em

todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 'F',r'*'<*t<**'* no >r'F>rl202l e seus anexos'

juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor

global de R$ ***rk*rt*** (**ìt**,krt:k*), de acordo com a proposta abaixo descrita:

Lote ***

2.2 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inðlusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consutno, seguro e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.3 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

B.666193,desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.
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cr,Áusur,A TERcETRA - DAS conurçÕEs DE PAcAMENTo
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária

Eletrônica, até o décimo quinto dia subsequente ao do fomecimento do objeto, comprovada a adequação

com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal'

3,2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MI.INICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ no 7 6.205.66510001 -01

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO *'I''I'/2021

(vinculado ao ¡ß*'l.{(¡t<**'k No *'k'k/2021 - PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do

FGTS, válidas para o período do pagamento'

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a

fluir após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscaVfatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número

de inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições

contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma'

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido.até a data do efetivo

iugu-"nto pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $lo desta

Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECIIRSOS FINA¡ICETROS
4.1 Conforme dotações orçamentárias discriminadas a seguir:
+rÈ rF * rl. * t rl. tk,l.,l.,ß * rk tk tl. * t rk rk rÈtl. ¡l. rß tk rÈ,1. ¡ß tl. rl.tl.,ß

CLÁUSULA QUINTA _ DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 O prazo máiimo para fornecimento dos bens e serviços solicitados não poderá ser superior a *** dias

corridås após sua solicitação formal, reservando-se ao Município o direito de recusá-lo se em desacordo

com o pedido.

5.2 O contratoTerâvigência de 'l"l' ('l"l') meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até '1"*'l"k'1"ß'

admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei8666/93.

5.3 Havendo prorrogação, os preços sofrerão reajuste anual calculado pela variação acumulada do Índice

Nacional de preços ão-Consumidor - INPC, tendo a apresentação da proposta como termo inicial.

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRTGAçÕns o¿. CoNTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

6.2 Acompanhar e frscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA

através de servidor designado;
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6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as

obrigações por parte da CONTRATADA.

6.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

cr,Áusrrl,A sÉrrvrn DAS oBRrcAÇÕEs DA coNTRATADA E coNDIçÕES DE

FORNECIMENTO DO OBJETO
Compete à CONTRATADA:
7.1 Fomecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecido, sob pena de responsabilidade contratual,

salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7.2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.3 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em

estrita observânciJ das especifi"uçõ"r do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal

constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de

garantia;

7.3.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma

versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e

26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8'078, de 1990);

7.4.1 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,

remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto

com avarias ou defeitos, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE'

7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

7.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,

nem subcontratar qualquer das þrestàções a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no edital

ou na minuta de contrato;

7.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,

comerciáis, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que

incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES ADMINISTRATMS PARA. O CASO DE

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

8.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta.

8.1.2 Apresentar documentação falsa.
8.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

8.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto.

8.1.5 Não mantiver a proPosta.

8.1.6 Cometer fraude fiscal.
8.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'6 I 5-000



MUNtcípto DE MARMELETRo 7V

ESTADo oo penRNÁ

8.2 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.

8.3 Nos termos do artigo 87, da Leí 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou

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

õiuil " criminai, 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) Vfulta moratória de 0,33%o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso

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

a que se referè à obrigação, até o limite máximo de 10 (dez) dias, após o qual a

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

as penalidades daí decorrentes;
c) Vfùfa compensatória de 20% do valor total do pedido de fomecimento no qual a

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

inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

d) Suspensão temporaria 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
LO.52OlO2, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

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

ficarã(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'

8.4 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'

8.5 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.

8.6 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.

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

8.8 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 no

8.66611993

8.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções,levarâ em consideraçáo a gravidade da conduta

do infrator, o carâter 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 datazoabilidade.

8.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF'

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx' Postal 24 -CEP 85'615-000

E-mail: licitacaq(arna_rrtl9lçirç,"nLgç_v.$r-1-!i-o_l_t¡rc,¿roo2-(i.¿ìl-r_r-rr-r:[.tç-l9irq.pt.go-v-.-b-r' - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105



BQ4

MUNICíP¡O DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

cr,Áusur,A NoNA - DA Frsc N'lzl,.çÃo
Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização'

Parágrafo Único
A açãlo fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal n' 8.666193,

bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de t't>k'ß¡r"k'È no *'r'k12021 .

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) 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;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,

comprovada a conveniência para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação'

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por

éscrito, com antecedênciã 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 daLein'8.666193.

$3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em

decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAçÕpS CONTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a

modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões necessários, nos termos do artigo 65, $lo da Lei n'8'666193'

$2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizaçáo

ãnanceira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o

Iimite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

cLÁusuLA DÉcIMA sEGINDA - DA FRATJDE E DA coRRUPçÃo
As partes declaram conhecer as norïnas de prevenção à comrpção previstas na- legislação brasileira,

denfre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), a Lei 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

ãceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doaçao, 
"o*p.nrução, 

vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie' de

modo fraudulento que cônstituam prënicà ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o

equilíbrio econômióo financeiro dó presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto

déste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da

mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ DA PITBLICAÇÃO E DO REGISTRO
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lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos terrnos do Parágrafo Único, do art' ó1, da LeiS'666193,

cLÁusuLA DÉcIMA QUARTA - DA LEGISLAçÃo APLIcÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 21 de junho

de 1993 e pelos preceitos de Direitó Púbiico, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria

Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado'

CLÁUSTJLA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSMISSÃO DE DOCI.IMENTOS
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou

outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no

10.520, de2002,no Decreto Estadual no 24.649,de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem

como nos demais regulamentos e norïnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,

independentemente de suas transcrições'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e

seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro,

Estado do paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,

independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro"l' ¡1"ß'F'k'k de 2022'

MI]NICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada
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EDITAL nn pnrcÃo N' 07812022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 129 12022

MODALIDADE: PN¡CÃO PI-BTROMCO
Trpo: MENOR PREÇO t-WlrÁnIo PoR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para

a manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes

ANEXO VII

MoDELo DE DEcLARAçÃO on CoMPRoMETIMENTo - I,oCÍSTICA REvERSA
(papel timbrado da licitante)

por

representante
e CPF

legal
compromete-se, em

cumprimento ao disposto na Lei n.12.30512010, a prestar logística reversa' assumindo:

I. A responsabilidade compartilhada no descarte ambientalmente adequado dos resíduos sólidos

dos produtos fornecidos após sua utilização pelo Município de Francisco Beltrão.

u. O compromisso de recolher esses produtos, nos termos do inciso III do art. 3l da referida Lei,

nopruro de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do 1" dia útil após convocação específtca e

sem qualquer ônus para o Município de Marmeleiro.

Local e data

Assinatwa do Responsável pela Empresa

(Nome Legív el I CargolCarimbo do CNPJ)

A
intermédio

empresa
de seu

., CNPJ
o(a) Sr(a)
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Marmeleiro, 1 1 de julho de 2022.

Parecer Controle Interno n.o t83/2022

De: Unidade de Controle Interno

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de no 12912022, na modalidade Pregão Eletrônico no 07812022, do

tipo menor preço unitário por item, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para fornecimento de

óleos lubrificantes, fluídos e graxas para a manutenção da frota municipal.

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 Instrução

Normativa SEGES/ì4P no 03, de 26 de abnl de 2018, da Lei Complementar no L23, 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 de2015,

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

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

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 pública 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 parc a

Administração Pública.

Ressaltamos que no processo foram observados os princlpios legais que são devidos a

Administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, oficiência,

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os

princlpios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até apresente data:

l. Solicitação de abertura de licitação feita pelos Departamentos de Administração e

Planejamento, Agricultura e Abastecimento, Assistência Social, Educação e Cultura,

Esportes, Meio Ambiente e Recursos Hldricos, Saúde, Urbanismo e Viação e Obras, sendo

verificada existência de justificativas para a presente contratação, conforme solicitação

juntada as páginas 01 a 09.

2. A composição dos preços foi feita através de pesquisa realizada junto a posslveis

fomecedores, atas de registro de preços desta municipalidade referente ao ano de202l, sendo
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juntado ainda documentos de processos de outros municípios, obedecendo assim o disposto

no art. 3o, inciso III da Lei n" 10.520/02. Obedecendo ainda ao art,69, inciso II, alínea "h" da

Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, 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 Depadamento de Finanças.

Da análise das minutas do edital, Ata de Registro de Preços e Contrato de Compra e Venda:

1. A modalidade escolhida para o Registro de Preços está correta, uma vez que a Lei 10.520102

em seu art. 1 1 a autoriza.

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

1 1.488, de 2007 , 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 SLTI/I{POG no 3, de 26

de abril de 2018.

4. O edital contempla a habilitação jurldica no item 10.5.1, regularidade econômico-financeira

no item 1.0.5.2 e regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3, estando, portanto,

contempladas as exigências do inc. XI[, do art. 4o da Lei 10520102 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 e Contrato de Compra e Venda,

verifica-se que guarda legalidade com o disposto na Lei 8.666/93, 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 pare"et
ý --\

 ¿te.t-a"'o- ¡-lJu-i
Luciana Arisi'

Coordenadora da Unidade de Controle Intemo
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CERTID^Ã.O

Certifico para os devidos fins, que nesta data, às 16h34, foi entregue na Procuradoria Geral

o Processo Administrativo no 12912022-LIC, de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico no

078/2022.

Marmeleiro, 12 de julho de2022.

@rofuum C,funtciøøl do cllarrnoløro
- Estado do Paraná ' CNPJ 76.205.66510001-01

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 -Foneßax(46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

/^r* J"x
Lucas de Almeida Jardim
A ssi stente Admini strativo

Proeuradoria Geral

^
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Marmeleiro,2T de julho de2022.

Processo Administrativo n.o 129 12022
Pregão Eletrônico n.o 07812022

Parecer Jurídico n." 35812022

I - Da Consulta

Os autos onde transcorre o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
n.'07812022, do tipo menor preço em regime de valor unitfuio do item, foram encaminhados, a
esta Procuradoria Jurídica, nadatade 12 de julho de2022,para aniílise 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 óleos lubrificantes, fluidos e graxas,
conforme requerimentos dos Departamentos de Administração e Planejamento, Agricultura e
Abastecimento, Assistência Social, Educação e Cultura, Esportes, Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Saúde, Urbanismo e Viação e Obras.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimentos para contratação,
levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento financeiro,
Portaria e Certificado de Pregoeiro, manifestação da controladoria intema 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 - ME/EPP;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Minuta do Contrato de Compra e Venda.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Eletrônico em análise apresenta
como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fomecimento
de óleos lubrifrcantes, fluidos e graxas.

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de norrnas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei n.o 10.520102 e a Lei n.'8.666193.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei n.o 10.520102, em seu art. lo,
assrm preve:

ø
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"Art. 1". Paraaquísição de bens e serviços comung poderó
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por essa Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para osfins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especiJìcações usuais no
mercado".

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável
ao presente caso, ou sejam, aLei n." 10.520102,Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993 e
atualizaçöes; Lei Complementar n.o 12312006 e attsalizações, que versam sobre o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos Municipal n." 1.519/06,
1.567107 e2.235111.

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 aprazos 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 necessiária, bem como aformade 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." 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.o 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 t0.5.2 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 preço urit¿irio do item, estando contemplado no
item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art. 4o da Lei n." 10.520102.

A modalidade eleita para a contratação está correta, uma 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 paraaparticipação de microempresas e
empresas de pequeno porte.

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 cafrr

Ø
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Erofriturø C,funaipal do Qf,hwnaløtro
- Estado do Pæaná ' CNPJ 76.205.665/0001.01

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

contrato, nota de empenho de despesa, autonzação de compra ou ordem de execução de servíço.
O $ 4o do art. 62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que contempla as cláusulas previstas no
art. 55 da Lei n.' 8.666193

O responsável pelo setor de contabilidade atesta a existência de disponibilidade
orçamentáriapan assegurar 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 rcalizada 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.o 07 812022.

É o parecer.

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,03 de agosto de2022

Parecer n" 09012022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura

do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n" 07812022, que tem por objeto a contratação de

empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas parc a manutenção da frota municipal,

atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme requerimento constante nos autos,

nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019;

do Decreto no 7.746,de 05 de junho de2012; da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de

2010; da Instrução Normativa SEGES/lvfP no 03, de 26 de abril de 2018; da Lei Complementar no 123, de

14 de dezembro de 2006 e alterações; da Lei no I 1.488, 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 2l 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.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio para as necessanas.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: ticitacao@$aüncleiro.ptgQy."b¡ :!.ljcitsc¿¡o02k)rì1¿r!]nsLìiro.ÈgcyJr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNrcíplo DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

AvISo on r.rcrrnçÃo
pnncÃo nr,BrnôNlco N" 07vtz0zz - PMM - ExcLUsIvo PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I29 /2O22.LIC
MODALIDADE: Registro de Preços.

TIPO: Menor preço unitário por item.

OBJETO: Contratação de empresa para fomecimento de óleos lubrificantes, fluídos e graxas para a

manutenção da frota municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme

especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 04 de asosto de 2022.

TÉnUrNO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dÍa 17 de aeosto de

2022.

INÍcIo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREçoS: às 09:00 horas do dia 17 de aeosto de 2022.

Pøra todøs as referências de tempo será observødo o hordrio de Brasília (DF).

LOCAL: www.comprasqovernamentais.gov.br "Acesso Identificado no link - licitações".

AeUISIÇÃO DO EDITAL: Sites www.comprassovernamentais.qov.br e

www.marmeleiro.pr. gov.br.

TNFORMAçÖES: Ø6) 3s2s-8107 ou (46) 3s2s-810s.

de2022

de

CNPJ: 76.205.665/000 l -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP E5.615-000
E-mail: Ig(q%o@r-lal¡çþup=pl-sov.br/ licitacae0-2-(rlüalLDglgtsplgav.bl-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



?re f,Tun de f,Tarmnlu¡ìH
a

ESIÄDO D0 PÄMNA CNP,I 7ó,205,665/0001-01

Av.Macaìi,z55-cx.Postal,24-tonelFox(+a)gszs-8100 -cEp8s61s-000 -MARMELEIRo-pR

PORTARIA N" 6.685, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências.

o pREFEITo Do uuucÍplo DE MARMELEIRO, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art, 3o, IV, da
Lei Federal no 10.52012002,

I

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

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente.

Art. 2o NOMEAR os seguintes servidores efetivos e estáveis para
comporem a Comissão de Apoio ao Pregão:

I - Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula t737-0.

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 classificação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou clo lance cle lnenor preço;
VI - Conduzir i seisão pública presencial e via interner, quan6QNffinf CO¡¡

Eletrônico; O OF:lGlNAl
VII Verificar a conformidade da proposta com os requisitos

estabelecidos no instrumento convocatório;
vru - Dirigir a etapade lances; i i i|t'¡t' 2022

IX - Verificar e julgar as condições de habilitação;
X - Indicar o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
Xil - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
XIII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

A A I"U RA

XIV - Receber, examinar e decidir sobre recursos e encaminhá-los à
autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

w-w-w. rrì.armeleiro. p
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EsIADO D0 PÂMNA CNP,I 7ó,205,ó6510001-01

Av.MacaLi, zss - Çx.Posta|24 - Fone f Fax (+ø) tSzS-8100 - cEP 85óts-000 - MARMELEIRO - PR

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 - Zalar pola obsorvânoia dos atos ossonoiais do progã0, 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

apuragão de descumprimento contratual e aplicação de penalidades aos licitantes, salvo
quando houver suspeição 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
de 2013, 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 nadata de sua publicação.

Marmeleiro,2l de janeiro de 2022,

PILATI
to de Marmeleiro

CONFERE COÀ/r
O CRIGINAL

i t, .ltjtt, Z0Zl

Publicada no DOE no I I 57, de 24 de janeiro de 2022

www. m armele iro. pr. gov. br'

AT URA
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HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Norne:
Franciéli de Oliveira Mainardi

Dlsponibiiidade:
1 1 I 01 12022 a 31 I O1 12022

CONTEÚDO PROGRAN¡ÁT¡CO

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria

Carga Horária:
20 horas

,.r.)

Noia Final
100
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EI registrado na Escola Mrfual-Gov - B/.G sob o código rr0o16066819xo5¡r.

Este cerlificado fci gerado em 1?JO1t2O22 às 14:01 horas.

O preserÉe certificado pode ter a sua vatidade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, c€¡so desejaç
informando o codþo acima na opção Validação de Documentos no endereço httcs://www.escolavirtual.qov.br-

A data de emissão pode ser anterior à data final do a¡rso nos c¿lsos em que o participante alcançou æ requisitos
mínimæ para aprovação antecipadamente.
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\
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Enap
:']Fcìi íficianir: jc

trisiti-.i:=d.o :Ë:il ica

Módulo l- Conceitos Fundamentais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletônico.
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Operação parte 1

Módulo lV- PregãoEle{rônico - Operação parte 2

(ìoo

EI

EI
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Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
Entidade: ¡t¡ulücíplo DE MARMELETRo

-vento: FORMAçAO DE PREGOEIROS: RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

conreúDo PRocReuÁnco:
Certifîca,ry:¡<>s qLre o(.a) particípante conaluiu c¡

'7C¡lrs.o <Je Formação de P'regqeiros¿' rninistrado pelo
-Frib,unal de Contas do Estado do Parané

cURS9:PRESFN(}IAL çqRsi(-t (JI\rLlt\¡8.
FlaneJatTrento e.t.€lrrno cle refêrëne¡€l

Pt¡bllcldallo, ljtnÞLrgnaçÈto. e. pedlclo ds
êsclaioclnì e ntos

.S.oÈoão ÞL-rbllco. d0 ÞrCC¡õ.9

Adjud igç¡Cã.o e. lrom olo g.a çË o,,¡\n u.laç€i o e
ioÝogaçâo
ÝS'raRçt1és

Rosponsaþll¡ijacl€ clo.p_r.egoetlro ê aqLrif)e' dê sÞôlô.-

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

ûd6lç

CONÍ:ERE COM
O CRIGINAL

i i iti¡t. 2tI7

AI UiìA

Helio GllbertoAmaral
Dlretor da Escola de Gestão Ptlbllca

Neetor Baptlsta
Presldente do Trlbunal de Contas do Estado do Paraná

https://serulcos.tce,pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertlficado?codigoValidador=562ddBd5-e54c'42f2-88ef-
f69d0 1 5bf803&nrCPF= 1 0505470985
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i,,:$d;'#fi iÁ"",ffi ß'J:r",-

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

AVISO DE LICITAçÄO
EDTTAL DE PREGÀo ELETRôñtco N', 07/2022

pR0cEsso ADt\¡tNIsTRAllVo N', 1 8i2022
TIPO MENOR PREçO- POR ITEI\,,I

(Lel n.'8,666i93, afl.21lLel n.o 10.520/02)
OBJETOi Conlralagão d€ pcas06jurldlca para o fomsclmenlo dg ¡nsumos para E reallza.
.çåo do servlço de endoscopla, do lorma parcslada pelo Derlododo 12 ldoz€) mÊs3.
ABERTURc DA sEssÄo puBilcA: Äs 09h00mtn do dtá iB ds 0s6b ùe 2022.
UAsG:458403.ASS0clAcA0REGl0NALDE sAUDE SUD0ESTE
L@al d8 Ses3åo Públlca: ww.compÞrgovonåmenta¡s.govbr
Os lnlsrsssados em pailclpar da prrss-nl€ llclleçäo. poà'eÈo obler o sdital ømplelo e
s€us ane-xos, lncl$lvo lermo ds refsrêncla e/ou projeto báslco Junlo a sede daARSS
no Sôlord9 Llcllajöer, oualnda, sollcltsrvla c.mallt llc¡la@arsspårcna,o0 ou pelo Fone
(46) 3520-0918, om conlomtdade @m o conildo o art, 40, lV da t€t 0,66¡/93
Fr€ncllco BollråoPR,03 ds ag6lodo 2022.

Elolsa CdstloE Favaro
Pregoelra -ARSS.

AVtso oE LtcllAcÂo
pREcÄo pRESENoTAL N" olznoz2 - pMtut I ExcLustvo pARAME E Epp

PROCESSO ADM|NtSIRATNO Nù 128/2022.1tC

TlPo: M8nor preço unltário por ¡lem.

A Prefeilura Munlclpãl ds Mameleh0 - PR, avlse eos lnteressados qUB reallzeÉ n0 dia 17
d0 sgoslo ds 2022 es 14:00 ho6, a ahdun da licllação Þâra ænlratacão de omDw
para eleluara drlmonl8gsm I rsllrâdad6 slruluÉ pr$fabd€da€m ænór€lo, alendondo
as nffisldadæ do oeÞslsm€nlo do Admlnlshsçåo s Planolmdto, conlom Ðæifica-
çös s quanlldad6 conslanl6 no Ansxo I -Temo Ds RelorêÎcla.
Ðala pag €nlrega dG documenl$ d€ credsnclamenlo s d6 €nvslopos ds prcpGla e
habllilaçåoi dla l7 dosgoslodo 2022æm infclo b 14:00 horas.
Local da reallzEçãoda S6são Públlæ do pregão:Avenìda i¡ta6ll, no Z5S, Csntro, MEmo-
leko-PR, na sla dercunlôsdo Paço Munlclpsl.
Edilål na lnlograt å dbpBlção dd ¡nl6rN0dd ¡o selor de Llclãçöæ o ConlEt6, no
m6no snde_r€ç¡æima e no sito ww.mômsleko.prgovbt
INFORMAçÖES: (46) 3525.8r07 ou (46) 3525-81d5. 

-

Mâmol€lo,03 dâ agostodo 2022.
FEnclól¡ de Olvslra ¡tulnard¡

p¡ogoel¡a

Âvtso DE LtctfAçÄo
pREcÄo ETETRôNtco N. 07s/2022 - pMM : ExcLustvo PARA ME E Epp

pRocEsso ADMINtslRAT|Vo ND,t29/2022.UC
MODALIDADE: Rogtslrc d€ Prsç6.
TlPo: Menor prcç¡ unltárlo porllem.

OBJETOT Contraleçåo do €mpÞ!å p6rå lomoclmênlode óleos lubñl¡contG, lluldd s ora-
xæ pam a mEnulrnçáoda frcla munlclpal, atendendo 6 necGldadÊs d6 DBpadmgñl6
sollc¡lanl$, conlom 6pedfc6çöd € qulnlldados ønslånl6 noAnôxo I - TERMO DE
REFERÊNCIA.
RECEBIMENTODASPROPoSIAS:Aparlkdæ08ì30ho6dodta04d€sgstode2022.
TERMINO DO RECEBIMENTO 0AS PROPOSTAS:Ató ô5 t8r0o horas dodta t7 d€ ag6to
ds2022.
lNlclo DA SESSÀO DE DTSPUTA DE PREÇOS| às 09100 hor6 do dìa t7 de ãgsto d6
2022.
Pamìodas 8s ßforånclasds lompo sorå obsryodoohorárlods Brasllla (DF).

!q9.{Lr vyrywfgmlpsggvomsm€ntals.0ovh'ÀcN tdsntttlcãdo no Ìnk. tÉ¡taçös..
AOUISIçAO DO EDIÍAL: Slles ww.@np6lgowmmsnhls.goÝbr € w.nlmebko.
prgovbI
INFoR[,|AçoESi (46) 3525¡107 ou (46) 3525{105.

Mamôlelrc,03do Egdto do 2022.
Frmcléll de Ollv€|tr Malmrdl

Pßgækâ

AVISo DE L|C|TAçÄO
PREGÄo PRESENCIAL No OigI2O22 - PMM

pRocEss0 AoMtNtslRATtvo M t31/2022.UC
TIPO| Monorprcgo unltárlo pøllsm.

AProfellurå Munlclpoldo Mamoloko- PR, avbã a6lnloßsdB quo ßâllzsrá nodia jB
do agoslo d€ iO22 æ 14i00 homs. å abe¡lura da tlcltqáo påE @nlÉtsç¡o dô mpræ0
påra aqulslçãode um wlculo now (zerc quitômstrc), sondo 6te pam o gEblnel€ do prefel.
t0. confome 6pedfløç6.r e quEnlldad$ constont$ ño Ano¡o i -Temo Do Rrf6råncia,
Dãl.'a pãra olreg6d6 documenl6 do c¡odenclsmenlo ê dos gnvelops de prcpGlå €
hsbllllaçáoì dla lSde agoslodo 2022æm lnlclo k 14t00 ho6,
Local da Gôllzsçåo da Sôs!áo Públlø do pr€g6orAventda Ma@il, n.255, Clntrc, MamÈ
lelþ-PR, na sslade reu¡lõ6 do Paço MunlclD€|.

Edllal na lnl6gÞ: a dlrpGlção dos lntor6ssdos no fftor de Llcltaçòð e Conkal6, no
mæmo €nd€reço ælm0 g no s¡le w.mmdeho.prgoÝbr
rNFORrvtAçÖEs: (46) 352S8107 ou (46) 3525.810¡,-

l\.,lamoleko, 03 do agosto d€ 2022.
Frflcléli ds Ollveka Malnadl

Prcgæira

Avtso DE LtctTAçÄo
pREGÄo ELETRÒNtco N"ogolzozz- pt¡¡rl excLustvo PARAME E Epp

pR0cEss0 ADMINtSTRA1VO N0 132/2022.1tC
MODALIDADE| Regtsko d6 preç03.

TIPOi Monor proço unlá¡lo por ltom,
OBJETOT Conlralaç5od€ emprw Drr6 lomælmnlo d€ racáo mra cáos soEtos. et6nd€n.
do æ nB6sldad6 do Depålmonlo de Melo Amblenle ö Råwm Hldicos. ænfome
$pedføÉs s qufrlldad$ constantß noAnsxo I -lER[¡o DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENÍo DAS PROPOSTAS:A9ortirdæ 08:30 hotr! do dta 04 do æ6to dô 2022.
TERMINO DO RECEBIMÊNTO DAS PROPOSTAS: Atá às 09:00 hoæ do dÉ t8 de aoosto
óø2022.
lNlclo DAsEssÄo DE otsPUTA DE PREçOS: às 09:00 ho6 do d¡8 18 ds sgosto d€
2022.
Para lodas 6 Eferônc¡æ d€ lempo sorá obsryado o horádo do Bræltiã {DF).
l$A\rtyryqr¡fe$9".måmonlab.9w.br'Acosso td€nlilìcado no ltf,k. ilátaçöæ'.
AOUISIçAO DO EDllAl: Sit6 w.@mpEsgovcmamenlats.govh e w.ñmdslrc,
prOovòr
INFoRI¡AçÖES| (46) 3525{107 ou {46) 3525.8105.

l¡emeletrc,03 de ag6todo 2022,
Francláll ds Olivelß Malndrdl

pEgogln

_ AVtsoDELtcllAçÁo
PRÉGÄopREsENctAL N"ogtr¿ozz- p¡¡¡,'tl ExcLustvo pARAME E Epp. pRocEsso ADM|N|STRAI¡VO No 133Æ022.1tC

MoDALIDADE| Rôgtltro de prcçc.
TIPO: Monor pÞço unllárlo por ìlom.

A PGfsllura l\¡unlclpal de l\,lanslolrc - PR, avls ffi Inte69ad6 quô reôll¿srâ no dla 19
ds 89610 d€ 2022 æ 14:00 ¡oræ, å ¡bedur¡ da llc¡taçlo para æirhateçlo de emprora
p€r¡ p@lrdo do sorvìços d€ ch6wlo, lnclulndo a conf6i4ao dg cóplss do chovgr d6
poilæ do imó!€ls I d9 voldls o dBlrrâmonto d0 lschaduB, alåndèndo ås heffildå.
d8 dG Dêprdm4lG solic¡lsntæ, @nfomo Gpsdf€Éot I qlantdåd6 @nslantæ no
Anoro I -lemo Do Rsf€dnd6.
Dãl¿ pâra okoga dos documdld do crod$clamsnlo o dæ env€1006 do ùooosla I
hablllloç¡o: dis 19 dorgdlo de 2022 æm Inlctoàs 14:00 horar.
L@ldr E8llzãçåoda Sæsão Púbtlcado progão:Awntdå M¡øll, n 255, Contrc, Mamo.
lelo- PR, na sla ds rcunlðGdo Psço Munlc¡p6i.
Edilal na lnlogrã: å dispos¡çào d6 lnler6sadß no sslor d€ Uc¡taÉs € Conkal6, no
mæmo sndergço ælma € no gltg ww.lmBlelrc,pr.govbr
INFoRMAçÖES: (a6) 3525.8107 ou (46) 352s.810¡.-

À,tãmelolro, 03 d€ 6g6to do 2022.
' Fmdél¡de Olv6l¡a t\,lalnrdt

pregæt6

Avtso DE LtctTAçÄo
A PREFEITURA DE RÉAIEZA, Eslado do Paraoá, tome público s psra conhadmsnto
dos lnlsr$sados qug lsú ¡oallzar Llcllação, ns s&ulnta modaltdadô ! caråcl€rlstæs:
MODALIDADE: PREGÄO ELEÍRÔNICÓ N" 110/i022. PRocEsso LICITATôRIo] N"
200/2022. TIPO: MENOR PREçO POR tlEM.
oBJETo: Fomaçäo do R€glslro dg Prsç¡s para svenlual conlrataÇão do D€ssoafs)

lurldlcâ(s) para a aquhlção de tubos, cono)(öes s oulros matelâ¡s ulilÞádos na hslelæàó
de_rodos doâbasieclmenlo de água na área ruml do munlclplo.
SESSAo DE DISPUTA: Dlâ 19 d€Aoßlode 2022 às 0B:3ôh
FoRMALIZAçÃo DE CoNSULTAS| O rofortdo oditat Dodod sff obildo tunto ao Sotor då
Llcllaçôü do Muõlclplo d6 Rgalozs, a psrihdo dla 04 dsA{dlo de 2022,'dursnlo o horá¡o
d€_qledj6nlo da Pßfsllura, akavó! de soticfiaçåo !,la e.mll; llcftðæ02@rosloza.pr.govbr
SISIEMA ELETRôNlC0r COI\¡PRASNEt
Realoza, 03 ds Agosto ds 2022.

AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRAIIVO N'0112022

Proccrso admlnlstâllvo: 04/2022
Conlrqto Admhlskalìvoì 30/2022
Conkrlanle; Aesoci8ção R€gional dE Saúde do Sudoesle
CNPJ: 00.333.67S/0001-98
Contrâlåd6: Panlllcodorr Moreeg Lldâ
CNPJi 03.508.500/0001-27

A comlcsão p¡ocessrnte lnslaursds alrEvés dá Resolução nc. 11jl2OZ1 loña
pllblfco que nã pregenls data Íca lnstsutada a abedura de procelso
adml¡lstallvo para apu¡açlo dos fatos dê má qualldade dos serylços pfostadog
ê dos produlos lomecldor p€l! êmp¡ês6 ldenllføda aclma.

Fránclsco Beltråo 27 dc lulho d6 2022.

/TNGELA.'nãiß:::ï:'j-
D^TSCH DA . ÌlsgriJ**il

CUNHA:050637 SRI*¡:|'L
9,t939 "irËilF¡¡l*u

AVTSO DE L|C|TAÇÀO
A PREFEIÎUPÁ DE REALEZA. Estado do por6ná, lomr púbilco o paE conhoclmento
dos lnlsr€$ados qug fârá reallzar Llcll&áo, nE s€qulnls modalldãds; cârætailst¡ds:
I¡ODAUDADEI PREGÄO ELEIRÔNICO Nô 141iã022 . PROCESSO LICITATóRIô. N"
215/2022. TIPO: MENOR PREÇO PoR llEM.
oBJETO: Fo¡maçåo dr Rogllko do Prsços pârâ fuluru o €vontuot 6qu¡stcão d€ modld.
monl6 ¡ sãr€m ullllzâdG pda S€r€t¡rlr MunlclÞãl do Såúdo púbtË5, tia Frmácta do
C€ntrode SsúdB.
sESSÃo DE Q|SPUIÄ: Dta 22 d€Aqosto de 2022 às 08:30h

FORI\¡ALIZAçÀO DE CONSULIAS:0 rofeddo edilat Dodsrá serobildo ¡unto æ S6tor d€
Ucllaçôes do Munlcldo ds Reslezå, a perthdodta 04 deAgosto d€ 2022, duranle 0 horádo
d€ o-lpgdloìlo_qa_Prcfelluå, ekavós do soltcfl¡çåo vh o.móil: [c[Mo2eE!lozô.pr.9ovb[
SISTEMA ELEIR0NICOi COMPRÄSNET
Rs6leza,03 drA{610 do 2022.

DIANABAMBERG
Progoeka

DIANABAMBERG

Pregoelra

rsforido edllål pode¡á ser oblldo
deAg6lo d€ 2022,

lunlo ao sotord€ +
duranl€ o horá¡ldp*\i,iå"Jå".Î:lli

,. .J DE ASERIURA DE PROCESSo ADMINISTRAT|VO N0 05lzo22

Proc€sso edmlnlskållvo: 05/2022
Conlrâlo Admlnlslrallvo: I 4212021
Con{ratanlêi AElociaçlo Reglonal d! Saúde do Sudoeste
CNPJr 00.333.678/0001-96
Conlratadaì Cllnlca Ak¡um Ltdâ
CNPJr 10.768,036/0001.09

AngôlE D6l.ch de Cunha
Prê8ldènlê da Comllsáo

A comlg!ão proceBsnle ¡nllsuøda alravés d6 Reôolução no. lí1/2021 tohE
públlco quô na presenlo dalE fÇa lnstaurada 6 aberlur¡ d6 procolto
adñlnlBlrdl¡vo prr6 dpuraçäo dog frto3 da dsscunprlmanlo do cláusolâg
conkâluãls péla ahpre3r ldênllf@dá sclmr.

Francleo Belkão 27 de julho dE 2022.

o^ : s:Ë:r-"-r
cDilr r^{sÌiratrt}:-:;:

LlcllaÉð do dla e,4

sollcllaçåovla e{all;

Realsza.03 dsAgBlo do 2022.
DIANABAI\¡BERG

Progækå

TlPo; MENOR PREçO PoR ITEM.

Dla 19 de

llcllaçóæ do

Roaloza,03 d€Agosto de 2022.
DIANABAMBERG

Prrgoeha

Preços parâ gventual gånsros alimen.
de ffilno do múa{€ndd ã6

Prefeitura Municipal de VerêMunicípio de Enéas Marques

^vrs0 
DE Lt(:tT^ÇÃ0

DEp^RT t\tENTo DE coÍtf pR^s E Ltctr,rÇÕEs
Proccsso 

^dmilistrûlivo 
n", E0/2022 N,lodelidadc: Dispcnsa dc Licitaçllo n".

6D0?2 lipo de julgnmcnlo: Ohjcto: 
^quhlç¿o 

de gêncros rlirnentlcios dr
ngricullum lhmiliar, e do emprccndcdor fàmiliar rural paru alinrcntnção dc todns
as cscohs munìciplis. ntm\,és dc chamanÌcnlo público, confonnc nomns
prurislas na. Rcs0luçào/CD/FNDE n 06 do [NDD. de 16/05/2020, COM
vÁLoR M/txlMo Dli R$ 103.002.t0(ccn(0 c rrcs mil, rlois rcnis c rlcz

ccnlavos). Entrcga rJos envekrpcs a partlr drs 08:00 horas tlo dia 04/08/2022,
pcj[crlodO dc 12 meses.0 Edital poderä scr ohtldo n0 sirc do ntunicl¡rio:
r.'- \r(ìrrcs.nlcndc.nct, drividas cntrar cm c0ntnlo ¡clo fonc (046)3i44.2100
o .venidn Jolquirn lloncili. 579, nos dins útoh, dr: Segunda à Scxtn.fcko,
drs th00¡lin ùs I lhl0nin c dirs llh00min ôs l7h00min,

[iNÉ^S M^RQUlis. 3 dc ûgosto dc 2022.

IDSoN LUP^'l'lNl Prefclto Municiprl

A Pr€fslluE qu€ lará

pot1016, para
p€llculas æb

lnfomaçöes olravÉs do

LUAN MOROSINI
PREGOEIRO

TEFMO 0E ilOkOtOCAC& EAOIO|UCÀO
Ûcf^ç&. Mot¡. M@ uD^oE _ pftoÂo piE6ENct^t

OSJEro. &ùlÈodohdt.rudot rorrbñ¡dor6Bri6 ù p69d Brå ltôdEdpór.hñtò btr.¡d.
S@.lrù MFldprld! W,6ñ EtLd. pr@r¡d.. øñto.d ! ¡ir¡g¡¿0, øomli tu¿.,"i"^r-,"i
ro p.d.ñr.¡ ùdtd..pnxñ¡* d¡ ñab nkq, @ iú,rn t!.tu 6pqe prÉ.dil ÿ¿m, -
Èr.@h.nb æ drtF.to i0.r.t6, þ!dl'.b I d. L.¡ t@,6 2i d. þihó d. ræ!, t@i..! Þubt6 orôldodôd. Þriç¡o ôñ.tr{Dt ¡.rð.!nbñó ô0) 6dqt.r) Nb da¡b þû&@&t6:

Prefeitura Municipal de Realeza
AVISO DEALTERAçOES

A PREFEITURA DE REALEZA, Eslado do Psraná, toma púbilco e paÉ conhælme0lo
dæ lnlersssdos quôhouvorrm dleGõæ no Þdllal abslxól
MODÂLIDADE: PREGÄO ELEIRÔNICO N" 138/2022 PROCESSO LICIIATORIO: NN
208/2022 TIPO: MENOR PREçO POR llE¡/t
OBJE-IOi ConlrElaçåo do Emprso olpeclol¡zrda para r€allzEção de ôxamgs laboralo.
rlals do uruèncla € omergåncla.
tu alloraçô6 stão dlspGlas na ßstrlçãog€ográÍ€.
R€8lozE, 03 do Agoslo do 2022.. 

DIANABAMBERG
Pßgælra

PRET'TITURÀ MUNI(:IPAI, DI' TNEAS
Àvtso DE LtctT^çÃo

EDIlAL DE CONCORNôNCI^ N'
O Müniclplo de Eiléns Marqnes toma pùblico quc fsrá rcDliz¡r, às 08:15 horas

rno dc 2022, na slo dc lic¡trç(ìc5, u 
^\'. 

Joaquim
Mrtrlucs , PnEnl. BnNil. CONCORRôNCf^, sob

e ancxos, pod¿rú $t c¡-0mhuda no cndercçoocima itrd¡codo. no llor¡ltl0
c0nìercial. ou s0l¡cimd0 atmvés doe.moil licirnqo.cnensi¿r)gmail,c0D, p0dendo
nind¡ scrcm ¿ccsudos n¡ inrctm no ponnl d0 Àlunirlpi0 no lhtk
hltt)s:i,lenosmirquEs.rtÈnd€.nrt/,ll/tlpoiscnlco^'nlori 8/nndmo/t/lmdi I
lnfomflqûcs odicionn¡s, dúviths c pcdirlos dc c3cl¡ruclnsnlo de!Ëråo sr
cnqnrinhülos ò Conissûo de l-lcitlçio no endcæço ou c.mail ¡cima

l.ocnl do ohJclo objcto
Qurntidarlc
c u[idfdc dc

mcrlidu

Imzo dc

cxcc!çùo

ldixcl

5760.00 ný

FrcçO setn

^ 
Pôsla

ndcndos

com o lcor Edhfll c scus rcspcctivos

do di! 08 dc Süenìbro do
Bonclll n" 5?9 qn Erìéos

rcginrc dc cmpreitoda por ll¡o mcnor ¡rcço, r prcços lìxos

08¿022

nencionndos-Telcfhnc 46 3544 2l0l
lìnúûs Mnqucs,03 dc 

^gosto 

dc 2022.
Edsoh l,upstlni

+
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO
TVTUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARNNÁ

QUINTA.FERA,4DEAGOSTODE2O?2 i ¿NO:V¡ I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçAO N": 1287- 4 Pág(s)

Art. 50 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marmeleiro, 3 de agosto de 2022

PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

AV|SO DE L|C¡TAçÃO pnecÃO PRESENCTAL No 077t2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 12812022-LIC

TIPO: Menor preço unitário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia l7 de agosto de 2022 as 14:00
horas, a abertura da licitação para contrataçäo de empresa para efetuar a desmontagem e retirada de estrutura pré-

^ fabricada em concreto, atendendo as necessidades do Departamento de Administração e Planejamento, 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 17 de agosto
de 2022 com início às 14:00 horas.
Local da realizaçäo da Sessão Pública do pregão: Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR, na sala de reuniöes
do Paço Municipal.
Edital na íntegra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço acima e no site
www. m arme"l e i ro, pr.q ov, br.
INFORMAçOES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-81 05.

Marmeleiro, 03 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE LIC|TAçÄO PREGÃO ELETRÔNICO No 078/2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 129I2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

^ OBJETO: Contrataçäo de empresa para fornecimento de óleos lubrificantes, flufdos e graxas para a manutenção da frota
municipal, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificaçöes e quantidades
constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 04 de aqosto de 2022.
TÉRMlNo Do RECEBIMENTo DAS ÞRoPoSTAS: Até às 09:00 horas do dia 17 de aqosto de 2022.
lNíclo DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: às 09:00 horas do dia 17 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comþrasgovernamentais.gov.br "Acesso ldentificado no link - Iicitações".
lOUlSlç e www.marméleiro.pr.gov.br.
TNFORMAçÖES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 03 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

rcP
Brasil

Diário Oficial Assinado Eletronicâmente com Certificado Padrão ICP-

Brasll e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisória 220O-2 do Ar1.10c de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclpio de Marmeleiro dá 8ârantia da autent¡cidâde deste

documento, desde que vlsuallzado através de

http://ww.marmeleiro.pr.pov.brl no l¡nk D¡ário Ofic¡al.

In ícr o

Página 2
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Curitiba, quinta-feira, 4 de àgosro de 202 2 . ed(ào 1 1.9ó 2 4 z

(r'r'f t\'i.r',rlì,rr,¡,,i¡iì,r.r"¡rt.l)¡ IJ

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRoNoMtA Do PARANÁ

AVtso DE l.tcrrÀc,(Ö
{:un^L uÉ LrcüAç^o N'o¿o¡¿cl¿2 - iov¡o¡oE ptìtiços N.

00812022

OBJETO: Prortûçüo do surviços
€sludos tócnla e p@¡€tos básioo

dú ongúnhof¡â porà oloboraçlto dÈ
6fclénclÉ oñorgétcr,

vl$ondD ô rèlomn dê cdlncoç6cô dotlinodos ¿r $6dâ0 tlcaloonrr do
CRËA.Érl{. llpo do Llcltâçüo: Ménor øqo R.llmo do Exrcuçäo:
Ehpt.ilodå por pr6ço glob¡|. Pru9o M¡¡lmo: RS 303.344,00. Ed¡lôl
dlsponlvol I p.rtlr do dlå 03/ô00$10/202?, nn oÉde È5todurl do CRE/¡\-
PR, ñô Ruot Dr. ¿omonhot, 35, Anô d. Gtórlâ, Curtlhá - PR, ôu Þcto
lntrrn6t. por m€io do end.raço \î¡¡ry,çrge:pr,9jg"þr/WflliçileçnÊSde:C.fer:
U. Llnflo o local pâô o rqøb¡monlo doÊ onvglopoô contondo ¡
docum€ntoçlo do h¡bll¡hç¡o o Þropo¡tos do prôçoË. bom como
horádo e lôc¡l da ao¡3¡o dâ sbanutâi rusNct¡vÈrnentr 08h30ntin Ð
09h00nrn dÐ 23/AGOS10/2022, ânrbæ N Srd6 EstÐduãl do 0ruü-Pfì,
locâìlzsdo nû Rua Dr. ZBmenhol, n.o 35 - Allo dã clóri6, Cudt¡ha - PR,
ctiP u0.0t0,120.

Curiliba, 03 dâ âgoslo dr 2022.

S6ndro Lul¡ Mrrangonl
Prusid.ñlo ds CPL

SUMUI,.A DE REQUERII\,,IENTO OE I.,ICENÇA DE OPERAçÂO
AUIO POSTO ,JAROIM ALTqNCA LToA tornâ prlbl¡@ oue ¡rá
reQueret å Sec/elana N,luntcrDal do Mgio Amb¡entä de Curitrbr. a
LlcêDço dc Oæraçåo pârå Comúrcro Vârctlstã do CohÞusùÿôtû
para Velculús Autonìotore8 tnslotada na Eoi. Gullhcrnìe Weigen,
893. Santa C.indida. Cur¡tiba. PR.

llru¡¡rcip¡o og conoNEL vtvtDA- pR

Avtso DE LtctrAÇÀo
ED¡TAL DE coNcoRRÊHcle púaltct ¡¡" tolzoez

O Murlclplo de Cororìel Vlvldo, Est¿do do Paranó, toma públi€ I
Concorênclô Públl€ no 10/2022, tipo menor preço global Þor lote
excl¡3lva p8ra ME e EPP. gÞlito: Canlmbtåo de emprem pôm
execuçáD de æloma da Unldâde 8áslcã de Sarlde do BNH, ænfme
pDlokÉ. frs¡llhâ9 ê memorlals ôm 6ne¡o. æm mum p¡oveni€nteB
dâ Resdução SÊSA rP 932.Æ021 - Pmro@to 18.200.952-0 AÞfdl¡n
Cpf. envslqFsÃr às 00:00 lìoräs do dla 05 do ælorrbro de 2022, na
sälá ds aberlum de licrlaçücË do municlpio dè Cüutct Vrv¡da,
Foroná, slþ a Fraç¡ Angelo l\¡èzomo, ÿn". Valof mâxlmo tot¡l RS
42,6tì3,91. PÌgkç Cî. ßXO.ç.gçäOi 60 dlãs. () edllol po.Jcrá sor
relhado no æde do Munlclplo de Coronel VlvidÐ, dos 06:00 as
12:00 e d.1s 13 00 as 17:00 hô¡a! ou ãt¡ôvé[ do 6lle
\r.$..W,(¡r.tr.ì!¿lyiÿ_idi¡,p!ìq!ìy þr. lnfomôçðee. (40) 3232.8300.
Corcn€l VrÍda, 03 de aoosto de ?022.

JullEno Rlbêlro . Prorldoñte da CPL.

MUNICfPIO DE CORONELVIVIDA- PR

AVTSO DE LtC|TAçAO
EotrAL DÉ coNcoRnèruc¡n púauce ¡,,¡o llzozz

O Municlplo de Coronêl Vivlda, Eslado do Par¿ná, loma prlblid a

Concotrênda Púhllu n, 11|f2022, tipo menor préço 0lobal por lote

excluslvâ para ME e EPF, oblçlg: Confalaçào de empræB para

execução de refoma da Unidade Báslca de Sâúde do Jard¡m ¡¡ãrla
da Luz, confome proletos, plßnilhas e memoriaiô em ansxo, æm
recuEos provenienles da Ræoluçäo SESA no 932n021 -
Protoælo 18.201.004-9. Abelura dos enveloffi: ås 11:00 horas

do dia 05 de selentbro de 2022, na sala de abeflurê de llcltaçöes do

munlÒlÞlo de CÁrDnel Vlvlda. Pamná, slto a Praça Ängelo
Mezomo, É/n", Vator máxtmo totât R$ 46.864,28. pf.nto ,d9

ßXççqEãp.ì 60 d¡a6. O edilal poderá ser retitado na lede do
Munlcfplo de Coronel Muda, das 08:00 as 12:00 e dae 13;00 as
'17:00 hoÞs ou alravés do 6ite t$rvççtanclyiÝida,Ff.rJçv,h!^.
Ììfoflraçðes: (48) 3232-8300
Coonel Mvide,03 dû agosto dc 2022

Jullano Rlbelro . Presldente d! CPL.

AVTSO DE LtC|TAçAO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 07812022 - PMM -

EXCLUSIVO PARA ME E EPP
PROCESSO ADMtNtSTRAT|VO No 129/2022.1tC

MODALIDADE: Reg¡stro de Proços.
TIPO: Menor preço unltár¡o por ilem.

OSJETO: Contratåção de empresa para fornecimento de
óleos lubrif¡cant€s, fluídos e graxas para a manutengáo da frota
municipal, atendendo âs necessidades dos Departamentos
solic¡tantes, cônlorme especificações e quantìdades
constentes no AnBXo I - ÍERMO OE REFERÊNC|A.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A part¡r das 0t:30
horas do dla 04 dc aoo3to d€ 2022,
TÊRMINo Do REoEBIMENTo DAS PRoPoSTAS: AIá às
09:00 horas do d¡a 17 de aoosto de 2022.
lNlclo DA sEssÃo DE DtspuTA DE pREços: ås..tqgt0g
horas do dla l7 d€ aqosto dr 2022.
PEÍa todas as røfatênclas dø ,empo será obísryddo o
hotédo de Brasllla (ÐF).
LOCAL: rrytww.comomEqovernãtnatìtals,sov,br ¡'AcesEo

ldentitìcado no lìnk . l¡c¡trçöes".
AOUlslçÃO Do EDTTAL: sites glÀðd.

comnf asoovernamentfr ¡s.oov.þf e w'rw.marmele¡rçr,
otoov.bt
INFORMÀç0ES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525.8105.

Mârmele¡ro, 03 d€ ãgosto de 2022.
Frânciél¡ de Ollvelre Mainârdi

Pregoeka

PROCLAMAS

MuNtcfPto DE coRoNEL vtvtDA- pR
AVtso DE LrcrrAçÄo

EDITAL OE CONCORRÊNCIA PÚ8LICA N' IZ2O22
O Muh¡cfplo ds Coron.l V¡v¡ds, Hsl€do do Pãr¿ná. lorna públiÉ a
Ooncqrênclä Pýblla ùþ 12/¿022, ttpo mohor prcæ gtobat por tote
exchrslva parã ME e EPP Qhlglp: Conlraþlçöo cle empres paE
execuçäo de cloma da Unldode Bá6lco de Sar'tde C;entrsl - CaldllsÊ
De Cod¡, @nfome proþtos, plonrltþs e menìqBls em anerc, æm
Íeouræs pu,enienld da Resolução SËS no 032/202' - Prclo@lo
18.200.984-9. Aborlu¡a dos envelopeG: ås t4:00 horos do d¡a 05 de
selembro dô 2022, na ûlõ dô âbedffa rlÊ licilsÇõ66 do municfpio
dè Coronel Vlvidà, PârcilA. atlo ã Praçe AnfJslo Mczzoùìo, sh'.
Valor má¡lmo lotôl RS 54 004,35 Prazo de exècuçáoj 60 d¡as. O
üdltol poderá se¡ rettEdo na sedc do Munrclplo de Coroncl Vlvlda.
das 08:00 a6 12:00 e da6 13:00 âo 17t00 ho¡a6 ou atrovúË do 6ito
ÿ.,r,1Ý,:ç91çrKk¡yi4;t",lt;gQy,þt, lnf oNâçðÊ6t (46) 3232-8300.
Coronel Viÿìda, 03 de ago.lo 4ø 2022.

Jull¡no Rlbe¡ro. P.Bldenl€ dâ CÞL-

Cùôd.ft&0û!lHü!

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ PINIIAIS
PAßANA

Seçrs-l.af ir..Meniçipal.ds..ACminis lrec -:i 
g

Aviso de LicitaQåo

Pregåo Presencial n" 10512022
Sistems de Rso¡stro de Precoa

OBJETO: Aqu¡s¡çåo de €spelhos pâra atender as
nece66ìdêdos das Unidades da Sacretaria Mun¡cipal de
Educaçåo. TIPO DE LICITAçÃO: Menor Pr€ço, VALOR
MÁxIMo: R$ 347,981,39, ENTREGA E ABERTURA Dos
ENVELOPES: dia 1810A12022, às 09h00mln, LOCAL:
Sala dê Llcitaçöes s¡tuadâ na Rodov¡a Deputado Joåo
Loopoldo Jacomel, no 12-162,1á11êo, CEP: 83.323.410,

Centro, Pinhals/PR. EDITAL: Estsrá disponlvel åos
intelessâdos, no s¡to hlloi//r..r"r,t)ioh¿ìs,pl,Sov.ttr, no link

LicitaçöeÊ, do dia 04/08/2022 ao dia 1A10812022.

INFORMAÇÖES: poderáo ser obt¡das no 6ita ou polo

toletone (04'l): 99271-4065, das 08h00min äs 12h00min e
dâs 13h00min às 17h00min.

Pinhais, 0ÿ08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
P-ARANA

S eçrela rl fl ..M.uniçlp''fll.Ce.Admlnlslfn g.åe.

Avlso de Llcllação

Progåo Prcaèncial no 10612022

OBJETO: Prêstâção do seruiços lêrc€ir¡zados o

conlinuados d€ Monitor de Tratìsporls Escolsr e Monitor
para transporte de criançâs e âdolescenl€s usuários dã
política de assistênc¡a social, corn regime de d8dicação

exclus¡va ds mão de obra, TIPO DE LICITAçÃO: Manor

Pfeço. VALOR MÁX|MO: R$ 1.456.78?.,48. ENTREGA E

ABERTURA DOS ENVELOPÊS: d|a 17lOE/2022, àc
09h00mln. EDITAL: Eslârá cjisponfvel aos ¡nterassâdos,
no sile lrll¡t;l¡¡ff,.ÿy,pilrhnis.nhgpuhr no link Licitsgóes, do

dia 0410812022 ao dla 1610812022, INFORMAçóES:
poderão ser obtidas no sìte ou pelo telefone (041 99268-

9054, das 08:00h à8 12:00h ê das 13:00h às 17:00h.
Pnhais, O3tOBl2O22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
.P.ARANA

Se.çrsler.ia.mHnlçlp.Êl Ca ACmlnlstreçãe

Avl6o de Licltaçào

Tomada dê Preços no 015/2022

OBJETO; Contråtsção de omprêsã pãrâ èx€cução dè obra
de calgsmento com acess¡bilidadê ns Rue S6lvino Gom€s
Noguelre, no Municfplo de P¡nha¡siPR. TIPO DE
LlclTAçÃO: Mênor Preço. VALOR MAXIMO: R$
333.507,54, ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES:
dlè 2310812022, às 09h00mln. EDITAL: E6lârå disponlvðl
aos intoressados, no s¡tè...htln:i,Íy','w pirìftai$,r7r qf?v bf, no
link Liôìtaçöos. do dla 04toBl2o22 ao dla 19t0812022.
INFoRMACöES: podèråo ser obtida6 no site ou polo
t€lefonå (041): 99271-4065, des 08h00m¡n às 12h00mìn e
das 13hoomin às '17h00m¡n.

P¡nha¡s, 03/08/2022.

W¡lson Ezequiel da S¡lvs Alves
Presldento da ComlEsão Permsnents d6 Llcltoção

ÑITINICTP¡\L DE RIO NT]GIìO
tlsll\.0O DO P^R.4,1\,[

CNPJ 71.002.(ìJl/0011-4?

^\,lso 
DD Lll"-trAç,i,ct

FREcÅo DLETRóNtco N 0H9/2tì¡2 - uÂsc lt?x23
lì1xcl{ri-114,j?022. Obicûr AQUÌSIç.{O DE TÀBLDTS. I'il,()
l,lcll^Ç^Cr: lvlcilrr l)rrçr'. I)ß¡uribilidrdu di, lidit¡ì. 04¡0ß2022
l)flhl)0or¡n ù( I lh3orthÌ ¡ dc l¡h10¡nir¡ à$ l?h0otni0. tf,tl6Bio tìüe JuvcMl
Ircßrirr I'¡ûlo. 2070 - Rio NcB¡o - PR. C{dr5uùûìëntn (hr l)ropì$tûs: il pâtir
dc (ì1llì¡i¿012 Do sitc u!l!t!l0r,l)t/cqnÌtflñ. Àbcÿtur¡ tlùx l¡oD0rtùr:
l6i(ltl/20:2 Àr l,t:3lllr ilo silL $'.w!t"grvhr,:(0nnri1! O Rlit¡t tù¡nt{¡n
¡xì.rú xr cxnnrinnrlo c 0d(l[ia¡¡lo, nhÿcs ¡lo uB fiootAfÌil.'cn(lc,¡r'l ou
p(i$rrlnltll! o{ dtrLyc$o c hor¡iri(ìs [ciilrn ttrd¡crdos.

Ri(! N(Í¡o. l)l dr rllrxb de ?02:.
JAlvlDS ti,\RS(tN tÝ^lt,RlO " lìl{lll|fiT() }f tJN-lLrlt,.\t..

REGISTRO CIVIL
SERVIçO DISTRITAL DO TATUQUARA - CURI'fIB¡JPR

8R 116 KM 116 - CEASA/ CrC FONE (4'1) 3348 19 50

Faz saber que prelendem se casâr:

0.l. Joôc¡r M¡rt¡ne Arç¡nrenla e T¡t¡anê Frônça dos Saltos
02. Bruno Ribelro Tolxelr¡ o Ellzi Lourenço do Sou¡i
0¡, oolvld Jolülhún dd S0ntocê Luailâ M¡tiq L¿,bg
04. MrrcollnoAnlonlo Àlrch¡do Nolo ê oénl!ê Budr¡ôl
06, Ron!¡do doi gåntos Balhld 6 Luclmar Mânos
0ô, 6llos de Olivolr¡ Pk6 e Drnielo Crgl¡nr RuUoeI¡
07, Ron¡n dr Silvr o G¡brlêlåAlver de 6oua
08. Rl@rdo Loopoldlno Plerolrom e lvone de Ol¡vo¡h
08. Follpo Bqono Hon€5 o Tslnlrg Fcrnrnde3 glompo
f0. Leon¡¡do deArar)lo C¡m¡rgoÊ Wonily Carollnc d¡ Sllv¡ Cruz
ll. Gll8on dê Sour¡ Coelho o suolen crlEtln. de Ollyelr¿
12. Clcvorton dâ Sllyâ c Stofoñny Sôûynoâ dos Sontos

Se alguém Gouber de algunì lmpedinrento, oponha-o na lorma da Lei

Cur¡l¡ba. 03 deA0oslo de 2022
Carlos olrccu de Mûssolln Pâchcco

Oficial

.-.;ir r-.;¡ .ait.\+$ ;!".,
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I Marcchal Cânilíd.o Rondon

lvlwtcil,lo on ulnncll¡r, cÂxlrll¡o toxnox - l'¡H¡NÁ
r\vt so Dtt t,tct'r,tçÃo

lllorlrli(lrdc: Progâo Eletronico t' lJ8412(122. atlar,és do Sistcnla dc lìegistro de
Prcços.

Rcginrc dc CÌompra: lVlcnor prcço, por itunr, conr lilmccinrcnto dc ltlrma parcclada.
Objcto: Aquisição dc rnatcrial odontológico ptrn atondcr a dclìancla d¡r Sccrctaria
l\4uricipal de Saúdc.
Vclor mÁximo: lì$3tl L82ó.88
Rcccl>irncnto <lc prr)postùs: D¡Ls 08:00h do dia 03 dc agosto dc 2022, ati às 08:29
do rlia l8 dc agosto dc 2022,
Rculizaçrlo dr scsstro priblicÌ: A scssr'lo pirblica inicirr¡i ¿ìs 08:J0 horâs no dia
| 8 dc agosto dc 2022. na platafoma Porflrl BLL ('ompras - hnps:/ibll.org.br/,
l,orrl dc Alìcrturs/rclliznçåo rla scssrlo priblica: I)lataforma Portâl IJLL Contpras

- https:/btl.org.br/.
Erlitrl: O Edital cstará rlisponível ros ilrtcressarlos oâ ltrèfcitrìrd Murricipal de
N{¡rechal Côndido Rondon, sih¡ada à Rua Espílito Sailto, no 777. ccrtro. crn
Marcchal Côndido Rondon, Eslrdo do Psraná, tlurantc o horário nornral dc
expedierte, das 08h00nrin. às I I h45nrin. e das I 3h I 5rnir. às I 7h00n¡i¡, ou at¡ avés
do sitc: ww.mcr.pr:gov.l:r link: I..icitaçòos. consulta (lo licitaçõcs, escolhcr o cdital
e tlownload e na plutrfonua Portd BLL C'orrrprus - https://bll.org.br/.
Dúvidrs: l)or e¡nail: licita@mcrpr.gov.br ou pclo [one: (45) 3284-8865 ou 3284-
8821. no horúrio nornral de cxpcdienlc. Mucchal ('ûndido Rontlon-PR, cm 02 ds
îgoslo (lc 2022. (a.a.) N4iucio Artlrci fìaubcr - I'rcfcito

81305t2022

¡VTJNI(]ÍPIO DE MARECHAI., CÂNDIDO RONDON - PARANÂ
Å\/lSO l)ti t,tct r^ç';\O - Rcpubticaçf,o

Mod¿rlidrdc; Pregðo Elen ônico n' 07 4l2O 22
Olrjclo: contrrtaçâo dc enrpresa para elaboraçiìo do Progranta de Ccrcnciatncilto
de Riscos - PGII - I)rogrilnil dc Conrrolc lr4édico dc Saridc Ocupncional - PClvlS().
l.,audo Tócnico das Condiçòcs ¡\nrbicnlais <to Ttahalho - Iil'C^T c l,audo clc

lnsalublitlaclc e Periculositlatlc - l-l 11

V¡lor ìllúxhno: fl$j I 5 1.,165.3ó

Ilcccbimcnto dc l)ropost¿¡s: Drs 08:00 horas rlo dia 04 dc agosto dc 2022, até às

08129 horas do dia l7 de agosro de 2022.
Ilcrlizaçño rl¡ scss¡ìo públicn: Ä. scssiio ¡rública iniciará ¡ìs 0fJ:30 horns no rlia
l7 dc agosto rlc 2022, no Pot¿l dc Currpras do Covcrncr Fcrlcral * https://w.
gov.br/compras/pt-br/
I ¡¡cll dc ¡\bcrfur¡/rcrlizaçâo da scssílo pr'r blica: Portal dc Corrrpras do Covcflro
Fcdcral - https://w.gov.br/compræ/pt-br/.
lùlitnl: O Etlital cstará disponivcl aos intcrcssucl¡¡s ¡a Prcfìiitrutr Municipal rlo
Maechal Crîntlido ltondon, situadu ir llna Espilito Santo, ¡t" 777, ccnüo, cnì
Marcchnl Cânrlido Rondon. Estodo do Paranå. durånlù o horário normal dc
cxpcdicntc, du 08h00¡ni¡r. às t th.fSmiu. c das I3h l5min. às t7h00min. ou orravés
do silc: w.mcrprgovbr linL-: l.,icitaçðes, consulta de licirações, escolher o erlirnl
s downloarl c no Portal dc Compros do Çoycmo licdcral: htql://rru'rr,cornprasnct.
gov.br/consultalicitacocs/ConsLicitacao_Filtro.rsp
Drividns: Por ernail: licita@mcrpr.gov.brou pclo lirne: (,15) 328{-88(i5 orr S28.1-

8867. no horårio norlral de expediente.
Matechol Cândirlo Rondon-Pll, cnr ln de agosto de 202?. (a.a.) Marcio Andrci
Rar¡hcr - Prcl'oilo

80773t2022

MUNICfPIo DB M^RËCIIAL cÂNDrDo RONDoN . IìARÁNÁ

^\,rso 
f)li l,t(;t'l)\ç¡o

I\lodsli(lâdc: Prugão lJlctrírrico nù 085/2022, atrtvés do Sistcmu dc Rsgistro dc
Prcços

Objcfo: Curfrataçâo rlc scrviços dc lirmcciurcnto de nutlição e alinrenração
hospitalu. rlcstinuclo aos pucientcs intcnrados e seus acontplurlrantcs legahncnte
iÌìstituidos, no Hospital lvfunicipûl c na LIPA.
\/¡¡lor lÝl¡lxlmo: ll,$ 2, 188.02i,53
Rccelritrrcnfo de proposttrs: l)as 08:00 horas do dia 04 de ngosro de 2022, até às

08:29 horas do diu I 9 rJc agosto tlc 2022.
RcalizrçÂo dr scss¡lo pública: A scssûo pública ilicinrú ro 0ll:30 horns no rlia
¡9 dc agosfo dc 2022. no Portal dc (ìonìprâs (lo Govcmo llcderal - https://w.
gov.br/compraVpt-br/
l,ocnl dc Al)crlurâ/rcalizaçr1o rla scssÃo pública: Porlal dc Conìl)rrls (lo (ìuvcuro
Federal - https://w.gov.br/compræ/pt-br/.
Editâl: O Edital estur/r disponfval aos irrlcressudt's na I'relèilura Murricipul de
Marcch¡l Côndiclo Rordon, situada À Rua Espfiito Santo, no 777, ccnuo, cm
Marcchal Côrrdido Rordorr, Ëstado do lturalá. duralrre o horário norn¡al dc
expediente. das 08h00nrin. òs I I h45 nr in. e das I 3h l 5rrir. ô¡s I 7h00Dìin. ou atrnvés
do site:w.mcrprgov.br liuk: Licitaçircs, consulto dc licitaçõcs, cscolhcr o cdital
e download c no [)ortâl dÈ Conìpras do (iovcmo Fcdcral: hil¡r://w'u,.conrprasrct,
go\,.1)r/consultalioit¡rcocs/C-onsl-icitaoao_[ìillro.asl>
Dúvidas: Por cruail: licita@mcrpr.gov.brou ¡relo Forc: (45) 3284-8t165 ou 3284-
886?, no horório nornrÂl dc cxpcdicnt¿.
Mrrcchrl Câ¡rdido Rondon-PR, cm 02 dc agosfo dc 2022. (t.t.) Ivfa¡cio Andrci
ll¡ubcr - llcfeito

81274t2022

MTJNICÍPIO DE ì\IARECHAI, CÂNDIDO RONDON. PARANÁ
AVISO l)C r,rcrfAÇÂo

lvlodâlidûdq I'Ìcgâo Elet¡ónico n'08(i/2022. atrâvés do Sistenìâ dc llca,istro de

I)rcços.

Rrgirnc rlc (orn¡rru: lvlcnor prcço, pnr lote, conr {brnccimcnfo parcclado,

Olljcto: Aquisiçrìo c instâ|ilçâo dc rncvs, arnrúrios c pralcleiras e rlc gavctciros.

c¡dcirns c lorgnrinns prra odcqrraçiìo clo CI S -Ccnt o l ntcgrado dc Saúdc,
Vnlor m¡íxi¡no: R5253,8 I 0.97
llcccbimonto dc propostrs: Dûs 0E:00h do dia 04 dc agosto de 2022. atd às 08:291¡

rlo dia 22 tJc agosto rlc 2022.
Rcalização dI scssão públicr: A scssrìo p(rblica iniciard as 0ll:J0 hor¿s no rliu
22 dc Rgosto dc 2022, nû plafafornìù GOVIJIT - Portal rlc Conrprro do Gove¡¡o
Fcdcral - https://w.govbr/cornpras/pt-br/.
l¡rcal rlc A hrrlur¿/rrllizaçåo da scssrio priblicr: I)latafonna GOVtIR - Poúal dc
(ìon¡rræ I)o Covcnxr Fcdcral // htþs://ww.gov.br/conrpras/pt-br/.
Iirlit¡l: O Ëtlital estará rlisponivel aos ifltcrcssfldos rra Prcfeima Mnnioipal rlc
Mrrcchal Cândido Rondon, siluarla à Rua Espirito Santo. nn 777, ccntro, cnr
Marcchal Cântlido lì.ondon, llslado do Iraraná, durâtrte o fioririo lornal de
expcdicntc, das 08h00nrin. às I I h4 5nrin. s das I 3ll I Snrin. às I 7h00uin. ou afravis
rlo sitc: urvu.nrc¡lpr.gov,br lilk: Licitaç¡lËs, consultu clc lic¡tuçôes. cscolhrr o
cdital c downlea(l c no Poúal dc Cornpras do Govcrno Fcdoral: https://m.gov.
br/compras/pt-br/
Dúvidas: Pt¡ c-nrail: licita@mcrprgov.brou pelo finc: (45) 3284-882t1 ou 32t11-

88ó5, no hulilio nonrul de expcdiente. Publiqut sc. lvfarechal Cânclirlo lìontlonltR,
cnt 0-j <le agosto ric 2022. (a.a.) lr4arcio Andrei Raubcr - Prcfcito

8158012022

I Møriópolis

n{uNrciPro DE tlt^RtÓPoLts
rwtso Dri Lr('r'rAçÃo. EDrr'^L DI pRt:cÃo 0t.D'IRôNtco N" 46/2022.
LJASC N" 987ó93. PROCI:SS0 N' 5:16/2022. 'fipo de l.,icitaçrio: ñltìNOI{
I'REç:O. I)ata dn renlizução: l6 rlc ÁCOS'IO dc 2022, 

^bcrturtr 
dtr Scss¿-ro:

09h00 horas. Local: w.gov.br/comoræ/pt-br. O l\'lrrrriclpio dc l\lrrrìópoìisi l,R,
neste ato Íeprrsentado pelo Sr. Ilefeito Municipal lr4¿rio Fduardo L,opes l)nulek
quc o prcscnte instrunrcuto subscrevc c pclo Prcgouiro Ofìcial rJa nrunicipalidade
frroncisco \¡aldonriro Buctìo, tornatn público quc sc cncontrî ûbcrto. certatnc
licilatório nn rnorlalidnde PREG^O ELEl'lìONICO il'. 46/2022, rlo tipo tvlINOR
Pf{llÇO - Proccsso Lo 53612022, olr.jcrivando a inrplnuraçño dc REGIS'|RO DE
PRËÇOS pila lhtur'lr cvcntuirl contrütaçào de cnìprcsa ¡rara rcalizoçûo dc scrviços
rle siualizaçño horizortal de vias urbanas (denrarcaçdo viária), dc acordo conr as
us¡roci{icações coìtidas no Anuxo l, r¡nc fu pute do cdilal, quc scrá rcgido psla
Lci Fo<lcral n." 10.520/2002, Dccrcto lvlrrrricipnl n'38/2020, Dccrcro N4unicipal nn

00(r/2008. l-oi Conrplcrncutru no I 23l2006. l,c¡ Clonìplcrncilt¿u no I 47l20 I 4. l)ccrcto
n" 8.5:ì8/201 5, Lci Municiprl Cornplcnrcntnr n' 4 l/20(X). Dccrcto lvlrrnicipal n"
.ì6/2010. Decrclo l\4unicipal n' 1312007, nplicando-sc, airrcl4 subsidiarinnrcrrtc.
nn t¡ue coubercnr, as disposiçòcs contidas n¿ [,ci l.cderal rr.o 8.(róól I 99iì, c rlculais
nonnas regulnmcntucs uplicávcis à esprrcic, rcalizarú LlCl'lAÇÂO pua unpla
participação de ernpresas. 

^s 
propostas deverão obedecer âs es¡recificações

cstutrulccidas l)or cs(o insl¡umcnlo cotrvoctlörio c scüs ucxos, r¡uc delc làzcnr
partc intoBr¿ute. Os cnvcìol)cs contcndo a prr4rusta rlo prcços e os <locrrnrcrtos tlc
habililaçiìo scrùo recebirlos conlilnnc nrcncionado no cditrl, ¿qrós o crcdmciuncnto
tlos intercssados r¡uc sc ol)rcscntârcrn pâr0 pûrticip¿u do ccrtalnc rro silc g4¡4g,gg¡1þf

çeE!!ggþ!:þI, .A scssão rlc proccssuncnlo do Pregâo será roRlizada eletronioamenle
no sitc: ua¡¡ry.ggLbgbg¡t¡¡B!þEbl iniciantlo-se no dia I 6/08/2022 às 09h00 horas e

sorá condnzida pclo Prergoairo Oficiul conr o auílio da lJquipu dc Apoio, rlcsigratlos
nos autos do processo enr epig,raf€. INFORMi\çi\O/EDITAI': O Ediral de l)regÀo
DIotrônico n" 46/2022 complcto snconlra-sc a disposiçÀo tlos in(crcssados no
Dcprutonrcnto dc Licitaçiìo <lo Pnço l\4 unicipnl - Run Scis, l" I 030 - Ccntlo * (lEI,:
85.525-000 - lr,lsriópolis, Ilstudo rlo Paraná, no horário dc cxpcrlicntc, dc Scgunda
a Sexla-Feira entre ss 08h00 ds I I h30nì ¡n e das I 3h00 òs I 7h00, F.-nrail: fig¡gi5ge.
buenofômriooolis.pnsov.br, Portal'lì anspurência do Muniuípiu ou polos sitcsSAÀAÀL

mtriopolis.prr¡ov.br, nî aba licìtações - Prc¡ido Elcn ônico c 944499¡1þ19¡¡p¡gÁl
pl:bl - LrASC N" 987(r9iì. lÝladöpolis/PR, 02 (lc Agosto rlc 2022. I\4ario Edurrdo
L,opes I'aulek - I)refeito lvhuricipal,

81273t2022

I Mørmeleíro

AVrSO Dr! LrCt'ti\ÇÃO
pRFIGAO t';t,ttIRONtCO N" 0?8/2022 - PùtM - EXCt,t-tStVO I'A¡IA lltE

E EPP
PROCT'SSO ADMINIS'TITATIVO N" 12912(122-LIC

ùl()DÂLlDÂD0: Regisno dc Prcços.
'l'lPO: lvlcror preço unitlilio por ilcn:.
Oll,l nl O: Conlratação do cmprcsä para lbnrccimcnlo dc ólcos luhrilicanlcs. llul(los
e llraxas pila a mrnutetrçào do liota municipnl, atendendo ¡ìs necessidades dos

Dcparlîficnlos solicitantes, ctrnl'ormc espccifìcações c quantidadcs constantes no

,(nexo I -'fERNlO DE REFERENCI^.
lìECIIBINIIiNI'O DAS PROPOST S: ¿\ galtir das 08:30 horas do dia 04 de

acost0 dc 2022.

TËRÌVIINO DO RECEBIN4EN-IO DAS PROPOS.IÀS: AIó às (l9:O() horas do diú
I 7 (lc agosto de 2022.

tNicto Di\ s0ssÃo DE DIsPU'li\ l)lt PR0(:os: ¿ìs 09:00 h0rîs (lo diil l7
dc rgosto d('2022.
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C{r{(;r.¡., ln{{¡lrl! r\

l>uru loúu,' 6 rcJetêncits r.lc lcmpo scrú olx¿rvuúo o hortir¡o ¿lc ßtnsília (DI).
l,OCi\L: rvurv.comu'aspovcrnsnrcntnis.pov.hr¡,Âcesso ldentilic¡rlo rro link
- licifaçtics".
,\QUlSt(lAO DO EDI'li\ L: Silcs lvrvrv.comrrrnsoovcrnrmcn tris.oov.hr e ¡y¡y¡¡
ntnrmclciro.nr.sov.hn
rNFOn¡r,r,rç:Õris: (4{i) 3525-fil07 ou (46) 3525-8t0s.

Mailncleiro. 03 rlc agosto clc 2022.
lirnnciéli rlc C)livcirû Msin¡¡r(li

Pregocirr

81709t2022

I Mirador

/'#ATO PRI-jFEITI IRA MI.INICIP¡\I,. DE MIR ADOR
rl4At 0 Estado drr Parurá

#lÂTO CNP.I:'l 5.17 5.1 42 to00l -93
'4#AfO AVTSO DE LrCnAçtÃO PRECÄO rLErrôNrCO N .. i16t2022.

#flTtjx O l\,flJNlCiPlO DE MIRÁI)OR/PR conruuica a abcrtura do ¡rroccsso
aclninistrutiYo - "PllEcÀO ËLIlIRôNlcO", ob.icrivru¡do I AeUISIÇÀO DË
"\¡Eicr.Jr.,os IJTll..rTÁRros', 

^TRAVÉs 
orr nnior.UçÀo sEsA N" 50/2022.

PAR.\ ¿\1'llNDER AS NECESSIDADI.ìS DA SIICRIIIARl^ l\4tlNICIPAl. Dti
S,{(iDn DESTE NIÍ.JNÍCÍPIO, Caclasno de Propostas fniciâis: dtrs 09h00miil.
rlo rlin (14/08/2022 ùs 07h5rrn¡n. do dir l9/0ll/2022.Atrcrrura (le l)Íol)ost¡ìs
Irticiris: drs 08h00nlin. ùs 08h29tnin. horas do dia 1910812022, tnioio do Prcgiìo
(Fasc Conrpctiliva¡: 1910812022 â l){rfir das 09:00 horas, serú rcalizatlo pela
plataf'oma llolsa dc Licitaçrics tlo Brnsil (ww.bll.org.br). Valor máxi¡lo: R$
3-50.760,00(trezentos u cinqucÌta nil setecèiltos c sesscntq rcais). C) prcsente
Ettital podcri scr adquirido r partir (lo dia 04 dc sgosto dc 2022. lo cildcrcço
suprrcitado, ahavés do sitc ww.miradorpr.gov.br - Itortal de'lÌarrspuênciit -
l,icitação - l-icitnç<5cs ctn Andalrìcnto ou obtidas as inf'orrnaçõcs atravis do Fonc/
Far (0xx44) -i434-8000.

f#,{SS F¡biano Marcos rla Silva Travain
##CAlì lrrefcito Municipal

f/lDr\T Mirador/PR, 03 rlc agosto dc 2022.

81741t2022

I Noss¿ Senhoru das Grøças

AVISO.DE t-tCrTAçÀO - tvtOD^r-tDADE DE LlClt'AÇÃO: pRIi(ìÀ0
llLU'lllONlCO N" 34/2022. TII,O: lvlENOR PR[Ç0 POIì l-l'Ijlú. LlCl lA( 

^OEXCI,USIV^ ÌúE, EPP E IvfEL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. O
Municlpio dc Nossa Serhora clas Graças, cstodo do Pa¡aná, TORN,\ PúBLICO
aos irtcressndos quc realizará processo de licit¡çâo na modalid¡dc de PREGÀO
ELETRONICO N". -i4/2022. e confonne especifìcações deste certatne nas condiçðes
fixadas no Edital e seus anexos. OIJJETO.. /legisrro de pteço paa fütura e eventual
aquisiçi)o de tcc¡dos c iìviârrciltos visando atctrdcr ns ncccssidatles das divcrsas
secretari¿s nrunicipais de Nosss Senhora das Cnaças, estado do Paraná. Valor
Máxinrrr: Rfj 8 1.00 1,05 (o¡telìta e um nìil, uln rcal e cinco centavos). A tlERI LllìA:
08h30¡rin do dia I 7/08/2022i Rctirada do ediral, Local para inforrnações: Seror
clc l.,icituçr1es - Prnçt l)epulorlo Nilson B, Ril:as, 1.3 l, (.letrtro, Nossa S0nhora dils
(Ìtaças- PR, t0lcfono (44) 3312-l 150, ou pclo clrdercço rrlrtrônico rlo Município
w.nossasenhoradasgracæ.pr.gov.br - pot tal da trànsparòncia. ou pcrlo c-muil:
licitacao@¡ossasenhoradasgracas.prgov.br. N¡rssa Scnhora tlas Graças (Pll), 03 dc
aÉ.oslo dc 2022. Clodoaldo Aparccido Rigierr . Prclcito ì\4uIrcipal,

81704t2022

I Nou¿ Aurora

¡wrso DE l.rcrlAÇÃo N." 071/2022 - taBl'tFrc^Do
't'oNtAD¿\ DE pRE(tOS N." 010/2022

0 lr4uniclpio dc Nova Aur<r'a/PR, avisa aos intercss¡(los quc rcàlizârú n0 (lia 06
dc sctcmbro dc 2022. LICIl'^çÀO na üoclalidarlc't'OMADT\ DU I'RliÇOS. tlo
rìpo Nl ¡ll.,HOR 1'f)CNIC¡\, visando a contrarâção de agcncia rle propaganda para

a prcstaçdo d0 scrviços tlc publicitladc c urarkclirrg a sercnr roaÌiz¡rdos na t'ornra dc
cxccuçäo intlirola- tlu acoldo com rs instruçÕcs do F)dital c sous anexos, direcionando
as divulgaçr)cs.jÙnto û0s ólt{¿los du iuprcnsa com abrangrincia e audir}ncia no
N,lunicipi0 de Nova Aurora+R.
- Å cópia do Edital potleró ser oblicla no sile: rvrvwuovaaurorn.pl:gov,tìr.
- Demais inf'onuaçöes pe¡linentcs Â presente Licitaçño, deverño scr solicitadîs aos

ilìrorcssados.iunkì ao l)cpärtflrncnto de l.,icitação orr Dcpartanrcnto rlc Cultilra rla

Prelèitura lr'funicipal de Nova Aurora, pelo telefonc (45) 3243-1122, enr qualquer

dia ritil, no bor¡i¡io das 08 às I lh30min e das Ll às l7h.

Nova Âurora/Pr; crn 0J rlc agosto dc 2022.
.IOSI;;\I'AREC:IDO DIì PI\ULÄ E SOI.JZA

Prcfcito ll'lunicipâl

I Palmítal

,wrso pri l,t(itT ci^o
ùt t rNtci Pto Dfì PÄr,ùrrli\l.

IìDI'T¡\I, DE PREGÃO ELIII'RONICO N'6212022
O MUNICIPIO (10 P l.N{l'li\1..-lrR, torna púbtico (lue ås 08:S0 horas rlo rfia
l6ll)82022,,na Plataf'orura COMPR^SNF;I do Covenro |cdcral - Site rvrvrv,

oornprírsgovurntursnlais,gov.br- f Nl'h;RNfl;L tlo tcordo conr as cspccifìcuç0cs
do cdilfll.
OI]JI..:I0: V [.;íCU I,,O ]'IPO VAN DF: PA SSAGF) ROS I (I I,IJGARTS

QLIANl'l l)ADIJ;0 I - \r\LOt{ TOl A L: RS 300,000,00

PR¡\20:(r0 DIAS. lnfirrnraçÒos È csclatecirncntos r0lítlivos ilo c(litirl, rn0del0s 0
nncxos ptxlctão ser solicita(los junlo åo Selor (10 Licililçõcs, cnt Palnìifal Parân¡i,

Ilrasil -'lclcfbne i 1042) 3657-1222 - Ël-nuil licitapaluriltl(¿)grníiil.coDr. A Pastil
'lCcnicc, conr o inlc¡ro toor do Fiditul c scus rcspeclivos rnodclos, ildcnrlos c

itncxos, podctii ssr cxuuinudir no scguinlc cndoreço rvrvl.pulnrittl.pr:¡4ov.br no
wwwcomprâsgovcrnanrcniais.¡¡ov.trr, ou rr Ruu Moiscs l..rrpirn, n" l00l-Ccntro-
P(dDrilal-ll, (llrs 08:00hs its I l:.3()Hs tis l.lt00hs fls l?:3()Hs horús,

P¿lnì¡trìl-Pr. 02 de Agosto de 2022.
Vaklenei dc Sonza
Prc l'ei to ì\,f unicipal

81359t2022

I Paronovaí

PrìIìF'0t't'tJR^ t)o NtrINrcÍpro D1ì t' R.,{N.w í

ESl^t)() DO P,\rr^N.,{
Iìua: Cctúli0 \argîs,900 - Fonc (41) J12l-2323

't'ol\t^D/\ t)n PRECOS N' 0l t/2022
l'roccsso ¡\dminis(rativo n" 135/2022

CONTRAT çÃO D[, 0N|PRES¡I DE ENGINI.I^RIA CIVIL p¡\R¡\

rì)ilictrÇÂo DE p,wiluENr\ÇÃo coùt ctìrrQ I Bt.ocos
lN'IEII'l'R¡\\ADOS

^VISO 
DC LICII¡\ÇÂO

O lvllJNl(liPI() t)Ë PARANAVAI,nst¿rlo rlo Pars[á. ¡rrravés rla Dirctora rle
Compras, S/ Nutlinrs Abd¡ltah tfc Olivoira. no l¡so d{ts ätribuiçiles tlclegadas ¡or
nreio do Decreto Municipal ù" 20.86712t12(1, tturrn priblico para couhucinrenro

dos iuteressados, que na l'onua da Lci Fedcral n" 8.666, de 2l dc Jnnho de 1993

c allcraçtìcs posteriores, fará rcalizar às 09:J0 horas rJo tlia 23 tlc AGOS IO rlc
[Qfl na sala dc l-icilrçôcs rla Diretoria de Cornpr¡ìs, sil¡l à Rua Cett'ilio \¿argas. 900.

Ceiltro, licitûçÍIo na rnodalidade-lolvl,\DA DE PREÇOS, t¡po rncnor prcço, pclo
lcgirne de enrpreitada por pLeço global, uos lermos e condições fixatlos no ¿dital e

enr seus mexos. olrjetivflrdo a conrrataçdo de entpress especializada enr engenhuia
cìvil parn exccução dc PAVIMItN'l;\(:ÂO,rsfÁltlc,t COM CONCRETO
lìIlI'tl]!llNOSO tlSlN¡\DO ¿\ QtIEN'[E (C.ll.l.r.Q) Faixa "D", ol¡rl: Rua Jusé

Iìtarrcisco, Rrra Felipe dos Santos e Ruil Vistâ AlcgrÈ, Várias Ru¡s - Jartliln Sôo

Jorgc, Rua Culos Rodolpho Philipp, com área total de execução de 4.970,43nr:

d PAV I itt rì,N'I/\ ÇÁ O CO ùt R I,OCOS I N'|'RR]'RÄV/\ t)OS D ¡l (:ON C R tìTO
lìSPltSSllR,\ D0 I CNl, obra: Rur (lassava, corn úroa tr)rúl de exccuçilo dc

L600,4umr. conlirnrc tlclalhanrcnlos cunstantes nos projclos, mcnroriais e plmilhas

de seniços, atruvés tlo PROGMMÂ FINISÂ.- Contrato n" 0555,(168-25, por ureio
do Sccrctaria Municipal cle InlÌaestnrtur'î e Scryiços Priblicos. co¡n valor ¡náxirno

global esliur¿do cnr Rfi L085.058.5ó (unr nrilhão. oitenta e cinco nril. cinouenta e

oito re¿is e cinouenta c scis certavos. () prazô de exccuçilo da obra scrá dc 06 (seis)

rncscs ù os cilstos fcsultailtes da prcscnlc l¡citação scr¿ìo col)crtos con¡ recursos

provcnicntcs da dotaçilo orçsrncntúrin: 05.002.15.451.0014.1,100,44,90.51.00-
470. A docunìcnlaçrìo cornplctn do cdital corresporrdcntc cslnrá disponivcl rro silc
oficilll do Municl¡rio: rvww.parmavai.pr.gov.br/oortal da transparência/ ìicitaçâo/
p¡oc0ssos licrtatÖrir)s. Llsclarecinren¡os scr;Io for¡ccitlos através do cru¿il:
compras@)paranovai.pr.gov.br ou pclo lclc{onc (44)3421-2323. Os Errvclopes rro

0l - DOCUIVfENTOS DE IIABILIT.\ÇÀO e n' 02 - PROPOS I',\S DE PREÇOS,

deveråo ser protocolados na Prefeihtra do Municipio de Pauraval - Diretoria de

Compras, até ¿s 09:00 horas do dia 2.3 (lÈ ACOS'I'O (10 2022. 
^s 

cnrpresas qlrc

ainda lt¿Io possrrcrn Cadasro tle Follcccdores enritidos por cltidadcs priblicas, c

<¡riscrenr obtcr o retiritlo cadasÛo junto ao lrlunicipio tle Par¡nav¡f/PR, tlcveriro

aprcsentar a docrìnlentaçào cxigida pîra cadastrarncnto îté o tcrcciro dia antcrior
à d¡rla (lo rcccbirncnlo dos cnvclol)cs.

PA(:O ñlt.lNt(;lPAL Dtr) PARANAVAi, IISIADO t)() PARÁNÁ, DNf 02 t)[ì
ACOSTO DE 2022,

NADIMIJ AßDALI,AH DE OI,IVDIRA
Diretorn de Cotnpras

81622t2022 8128',U2022
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Detalhes processo licitatório

Entidade Executot" 
, uutttcÍeto DE MARMELEIRO

AnoÝ 2622
;.. .....,"... ;".:...............

No licitaçêio/dispensa/inexigibilidader 79

Modalidade* i o.-^s^I I L5!ru

nfo

Ëür

VoltÂr

Nûr

Número edital/processo* 12912022

:'
Instituição Financeira,

Contrato de Ërnpréstinro

Descrição Resumídã do objeto* 
i neclsfno DE pREÇos para futura

. fornecimento de óleos lubrifìcantes,

Forma de AvôliÉo Menor Preço

9n !-9s-..C9..9I9¡ n lrm9p I nt*qrr.tg.l gn?.1t1.m9.1!l lî-t,e-tr!5

e eventual contratação de empresa para

fluídos e graxas para a manutenção da frota

t)ata Registro

Data Regìstro

Percentual de partlclpação 0,00

munlclpårl, atendendo as neccssld¿ìcJes dos Þepilrtamenl.os sollcltantcs.

-l
I

i

i

I
I

:

I

Dotação Orçamentáriat 0301.04 1.220003200633903001 060

Preço máximo/Referêncla de preco - 76

R$*

Dät¿r de L¿rncâmento do Edit¿l ¡6rcBlz11z

Data da Abertura dâs Propostas ,I7l0gl¡022
i

NOVA Data da Abertura das Propostas ',

0410812022

^

,:: ::::..:...:;; . :: -:

Ððta de Lançamento do Edltal I

Data da AbeÉura das Propostas ,

Hå itens excluslvos parà EPP/ME? Si¡rn

H¿i cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra cont exigência de subcontratação de Epp/ME? Não

Há prioridade para aqulsiçõcs de nìicroompresas regionais ou locais? Não

CPF:8148028931 (þS0$)

Data Câncelarnento' i
I

https://servicos.tce.pr.gov.brÆCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1



96120 - ESTADO DO PARANA

454524. PREFEITURA MUN¡CIPAL DE MARMELEIRO

1 - ltens da Licitação

nh
RELAçAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO No 0007812022-000 sRP

/ lubrlflcante

Descrlção Detalhada: Óleo lubrificante semi sintético 15W40 API SN para motores Flex (álcool e gasolina). Embalagem de I litro. Com registro na

ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado'

Tratamento Diferenclado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7171t20102 Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 290 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unldade de Forneclmento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 30,00

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (290)

Descrição Detalhada: Composição: Hidróxido De Potássio, Acido Silfcico, Sal Sódico;, Aplicaçáo: Trtatamento De Agua, Tipo: Solução De Silicato,

Refeiência: Boilermate 1200s, Apresentação: Líquido Levemente Amarelado Ou Castanho,
'r 

r atamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174t2O'10: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantldade Total: 100 Crltérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantldade Máxlma para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Valor Unitário (R$): 143,20

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (100)

Descrição Detalhada: Graxa Chassis ASTM LA. DIN 51502-K2K-20 Embalagem de 170 kg. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado,

não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas'

Aplicabilidade Decreto 7174t2010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantldade Total: '10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantldade Máxlma para Adesóes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 4.479,67

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

^:al de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

. Transporte

Descrição Detalhada: óleo lubrificante SAE 1 5W40 API Cl-4lSL, CH-4 EURO 5, motor diesel, classificaçâo MB,228.3 MAN 3275. Embalagem de 20 L'
Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, lpiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Apllcabllldade Decreto 717412010: Não Grltérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 146 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesóes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unltárlo (R$): 469,00

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (146)

PREGÃO ELETRONICO NO OOO78/2022-OOO SRP UASG 454524 o4lo8l2o22 16114 (r /5)



- Fluldo de

Descrição Detalhada: Aplicação: Veículo Automotivo, Característica Adicionais: Dot 3,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabllidade Decreto 717412010: Não Crltérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 126 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Valor Unltárlo (R$): 36,67

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (126)

- Manutenção propulsor

Descrição Detalhada: Graxa de rolamento SABÃO DE LÍTIO PONTO DE GOTA M|N.197. ASTM GB Embalagem de 20 kg. Com registro na ANP

Produto novo, não remanufaturado, näo recondicionado.
Sugestões de Marcas: Texaco, Lubrax ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Dlferenclado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412O102 Não Gritério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 14 Critério de Valo¡: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unldade de Forneclmento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 676,33

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (14)

- Transporte

Þ.scrição Detalhada: óleo lubrificante API GL4 SAE BoW que atenda a especificaçáo MB 235.5. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, lpiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412O10: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantldade Total: 21 Critérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 497,64

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (21)

- Transporte

Descrição Detalhada: óleo lubrificante API GLS SAE 90W que atenda a especificação M8235.20. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.
Sugestões de Marcas: Lubrax, lpiranga, Texaco ou outra de qualidade igual ou superior.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Gritério de Julgamento: Menor Preço

euantldade Total: 49 Critérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxlma para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unítário (R$): 520,98
- -rrvalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

uocal de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (49)

rodovlárlo -

Descrição Detalhada: óleo lubrifìcante ATF TA, DEXRON ll que atenda a especificação M8236.6. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP' Produto

novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas'

Aplicabllidade Decreto 717412010: Näo Crltérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 43 C¡itério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unltário (R$): 567,97

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (43)

PREGÃO ELETRÔNICO NO OOO78/2022-OOO SRP UASG 454524 O4lO8l2A22 16:14 (2t5)



rodovlárlo -

Descrição Detalhada: óleo hidráulico AW 68, AW HLP- HD-XP extrema pressão HLP D1N51524 PARTE 3. Embalagem de 20 L. Com registro na

Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilldade Decreto 717412010: Não Grltérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Totall B0 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unltário (R$): 357,48

Intervalo Mlnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (80)

Descrlção Detalhada: Solução arrefecedora para proteção de motores. QUE ATENDA A ESPECIFICAçÄO MB 326.3 Embalagem de 20 L. Com

registro no lnmetro. Produto novo, não remanufaturado, não recond¡cionado.

Tratamento Diferenclado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7171t2010t Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 70 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unldade de Forneclmento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 495,36

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (70)

rodovlárlo -

D.qscrição Detalhada: Óleo 10W40 API CJ4, semi sintético, motor diesel. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não
' remanufaturado, não recondicionado.

lratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 71741201O: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantldade Total: 35 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 675,13

lnte¡valo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (35)

3 - Tran6port6

Descrição Detalhada: Óleo 2 tempos. Embalagem de 500m1, MISTURA 1:50 utilizado em equipamentos com garantia e com essa recomendação.

Com registro na ANP. Produto novo, náo remanufaturado, não recondicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'llt Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantldade lolal: 122 Gritérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxlma para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 41,08

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

lqcal de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (122)

. Transporte

Descrição Detalhada: óleo de transmissão e sistema de freio a disco (multifuncional SAE 30) AGCO POWERFLUID 821X1. Embalagem de 20 L. Com

registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabllldade Decreto 717412010: Náo Critérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 45 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unltárlo (R$): 540,95

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (45)
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lubrlflcante

Descrição Detalhada: óleo SINTÉT¡co DV-sHc-6g0 ou GEAR p\o 220 SINTÉT|co. Embalagem de 20 L. Gom registro na ANP. Produto novo, não

remanufaturado, não recondicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabllldade Decreto 717412010t Nâo Crltérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unltárlo (R$): 3.453,80

lntervalo Mlnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

6- - com

Descrlção Detalhada: Óleo lubrificante API CF SAE 50 ZF TE-ML 048. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP.

Tratamento Dlferenclado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 13 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unldade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 560,77

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (13)

- Transporte - combustfvel / lubrlflcante

Descrição Detalhada: Óleo Hidráulico AW 10 extrema pressão HLP. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado,

näo recondicionado.

-tamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas'

Aplicabilidade Decreto 7174t2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 15 Critérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantldade Máxlma para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 573,33

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (15)

Descrição Detalhada: óleo hidráulico AW 46 HLP DIN 51524 PARTE3 extrema pressão. Embalagem de 20 L. Com registro na ANP. Produto novo,

não remanufaturado, não recondicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas'

Aplicabilidade Decreto 7174t2010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

euantldade Total: 62 Crltério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantldade Máxlma para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 469,95

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (62)

Transporte

Descrição Detalhada: óleo semissintético de transmissão e sistema de freio a disco (multifuncional SAE 10W30) Embalagem de 20 L. Com registro na

ANP. Produto novo, náo remanufaturado, não recondicionado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilldade Decreto 717412010: Não Crltérlo de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 62 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes; 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unltárlo (R$): 518,78

lntervalo Mlnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (62)
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ubr¡flcante

Descrição Detalhada: óleo Lubrificante 85W140 GL 5. Embalagem de 20 L. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPPiQooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo C¡ltério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 26 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitárlo (R$): 565,75

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (26)

- Traneporte - combustfvel /

Descrtção Detalhada: Óleo sintético 5w3o Apl sN QUE ATENDA A ESPECIFICAçÃO WSS-M2C946-Bl para motores Flex (álcool e gasolina)'- 
Embalagem de I L. Com registro na ANP. Produto novo, não remanufaturado, não recondicionado'

Tratamento Dlferenclado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

euantidade Total: 7 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Forneclmento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 35,21

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (7)

- Transporte / lubrlflcante

Descrição Detalhada: óleo sintético 5W30 com micro partfculas (DPF) motor diesel. QUE ATENDA A ESPECIFICAçÃO VW 507. Embalagem de 1 L.

¿ã Com registro na ANP.

..amento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'174t2010t Não Critério de Julgamento: Menor Preço

euanfidade Total: 200 Grltérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantldade Máxlma para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R$): 42,50

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (200)
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