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ESTADo oo peRexÁ

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

Protocolo Geral n" 71600
Requerimento no 04312022 - Departamento de Administração e Planejamento
Requerimento no 03712022 -Departamento de Agricultura e Abastecimento
Requerimento no 03712022 - Departamento de Assistência Social
Requerimento no 04912022 - Departamento de Educação e Cultura
Requerimento no 028/2022 - Departamento de Esportes
Requerimento no 04312022 - Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Requerimento no 05012022 - Departamento de Saúde
Requerimento no 04012022 - Departamento de Urbanismo
Requerimento no 02512022 - Departamento de Viaçõo e Obras

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves
de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos
Departamentos solicitantes.

2 -D^ JUSTTFTCATTVA DO SERVrÇO E DO QUANTTTATTVO:

Departamento de Administração e Planejamento

Justifica-se a presente contratação, para atender à demanda quanto aos serviços de reposição,
confecção, conserto ou troca de chaves, como também, para aberturas de salas e/ou móveis, e também para
problemas ocorridos como quebras, perdas e trocas necessárias devido aos desgastes naturais dos materiais,
visando assim à preservação do Bem Público e a não intemrpção dos serviços administrativos do

Departamento de Administração e Planej amento.
As quantidades são estimativas para o corrente período do processo, pois, não há como prever a

quantidade necessária real.

Departamento de Agricultura e Abastecimento

No departamento de Agricultura à necessidade de possuir chaves sobressalentes para eventuais casos

de perda ou emergência. Considerando que eventualmente também ocorre a necessidade de manutenção de

fechaduras, conserto de portas, troca de segredos, abertura de portas danificadas, e outras demandas de

copias de chaves por furto e extravio. Portanto, diante das justificativas apresentadas faz-se necessario a

contratação de empresa especializada em prestação de serviço de chaveiro e adequação de novas fechaduras
com fomecimento de mão de-ob¡a e materiais.

Departamento de Assistência Social

O quantitativo solicitado se faz necessário devido os equipamentos vinculados ao Departamento

Municipal de Assistência Social, possuírem suas sedes e na eventualidade de ocorrer dano ou extravio de

chave. Também com relação aos veículos utilizados pelo departamento, numa eventualidade de abertura de

portas e confecção de chaves dos mesmos.

Departamento de Educação e Cultura
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Tal necessidade dessa licitação se faz necessária, pois o departamento tem a responsabilidade de
conservação de inúmeros imóveis e também veículos que utilizam esse tipo de serviço rotineiramente.
Sendo assim, para atender à demanda quanto aos serviços de reposição, confecção, conserto ou troca de
chaves, como também, para aberturas de salas e/ou móveis, e também para problemas ocorridos como
quebras, perdas e trocas necessárias devido aos degastes naturais dos materiais, visando assim à preservação
do Bem Público e a não intemrpção dos serviços do Departamento de Educação e Cultura.

As quantidades são estimativas para o corrente período do processo, pois, não há como prever a

quantidade necessária real, jâ que tal serviços são imprevistos diariamente.

Departamento de Esportes

A quantidade de serviços é uma estimativa, e se faz necessário para atender à demanda quando tiver
que repor, consertar ou trocar chaves, bem como os demais materiais pertinentes, bem como para aberturas
de salas e/ou móveis, e veículos sob responsabilidade deste Departamento.

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

A contratação desses serviços justifica-se devido ao fato de que o Departamento de Meio Ambiente
para atender à demanda quanto aos serviços de reposição, confecção, conserto ou troca de chaves, como
também, para aberturas de salas e/ou móveis, e também para problemas ocorridos como quebras, perdas e

trocas necessárias devido aos degastes naturais dos materiais, Considerando que temos dois veículos com
chaves simples e 01 veículo com chave codificada e que pode ocorrer algum imprevisto com as chaves ou
até mesmo de algum tipo de danificação que se faz necessário realizar a troca de chaves. Devido a este item
citados acima se faz necessário realizar esta licitação.

O quantitativo foi baseado na quantidade de portas, móveis e veículos que são pertencentes a este

departamento.

Departamento de Saúde

Justifica-se a presente contratação, para atender à demanda quanto aos serviços de reposição,
confecção, conserto ou troca de chaves, como também, para aberturas de salas e/ou móveis, visando à

preservação do Bem Público e a não intemrpção dos serviços administrativos do Departamento de Saúde.

Departamento de Urbanismo

Justifrca-se a solicitação destes serviços de chaveiro, visto que o Departamento de Urbanismo tem
estrutura própria e possui diversas portas intemas e extemas, sendo quatro portas de acesso externo e, em
casos de danificação das chaves e fechaduras ou chave nova se faz necessaria a utilização dos serviços de

chaveiro.

Departamento de Viação e obras

Os itens solicitados serão utilizados para reposição nos prédios e veículos sob responsabilidade do
departamento. As quantidades são estimativas para o corrente período de contrato, pois, não há como prever
a quantidade necessaria real.

3 - ESPECTFTCAçÕES TÉCNTCAS DOS SERVrÇOS:

Valor
Unitário

Valor
TotalItem Quant. Unid. Descrição

1.084,5012,05I 90 Un.

Prestação de serviço para confecção de cópia de chave
tamanho pequeno (YALE).
Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 08
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Agricultura: 04
Assistência Social: l0
Educação: l0
Esportes: 03
Meio Ambiente: 15

Saúde: 25
Urbanismo:05
Viacão: l0

2 49 Un,

Prestação de serviço para confecção de cópia de chave
tamanho médio (GORGE).

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 04
Educação: l0
Esportes: 02
Saúde: 25
Viacão: 08

22,32 1.093,68

3 4t Un.

Prestação de serviço para confecção de cópia de chave
tamanho grande (TETRA) quatro lados.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 10

Educação: 08

Saúde: l5
Viacão: 08

33,75 1.383,75

90,70 4.353,604 48 Un.

Prestação de serviço para destravamento de fechadura
simples, incluindo o custo do material, da mão-de-obra e
o deslocamento até o local onde deverá ser executado o
serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 03
Agricultura: 02
Assistência Social; 08

Educação: 05
Esportes: 02
Meio Ambiente: 05

Saúde: 15

Viação: 08

128,30 5.132,005 40 Un.

Prestação de serviço para destravamento de fechadura e

fornecimento de cópia de chave simples, incluindo o custo
do material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local
onde deverá ser executado o serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 0l
Agricultura: 02
Assistência Social: 07
Educação: 05
Esportes: 02
Meio Ambiente: 03
Saúde: l0
Urbanismo: 02
Viação:08

145,16 4.209,646 29 Un.

Prestação de serviço para confecção de chave simples para

automóvel, incluindo o custo do material, da mão-de-obra
e o deslocamento até o local onde deverá ser executado o
serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 02

Agricultura: 02
Assistência Social: 04
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7 t7 Un.

Prestação de serviço para confecção de chave codificada
para automóvel, modelo simples, incluindo o custo do
material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local
onde deverá ser executado o serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 0l
Agricultura: 02
Assistência Social: 02
Educação: 03

Esportes: 01

Saúde: 03
Viacão: 05

445,25 7.569,25

8 l0 Un.

Prestação de serviço para confecção de chave codificada
para automóvel, modelo pantográfica, incluindo o custo do
material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local
onde deverá ser executado o serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 0l
Educação: 03

Saúde: 03
Viação: 03

662,22 6,622,20

9 8 Un.

Prestação de serviços para confecção de chaves para
máquina pesada, modelo simples sem código, incluindo o
custo do material, da mão de obra e o deslocamento até o
local onde deverá ser executado o serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Urbanismo:03
Viação: 05

125,10 1.000,80

121,70 3.164,20r0 26 Un.

Prestação de serviços para destravamento de veículo,
incluindo o custo da mão de obra e o deslocamento até o
local onde deverá ser executado o serviço,

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 02
Agricultura: 01

Assistência Social: 03

Educação: 04
Esportes: 0l
Meio Ambiente: 03

Saúde: 05
Urbanismo:02
Viação: 05

475,00 2,375,0011 5 Un.

Prestação de serviços para confecção de chaves para
máquina pesada, modelo codificada, incluindo o custo do
material, da mão de obra e o deslocamento até o local onde
deverá ser executado o serviço.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Viação:05

37.988,62Valor Total

ESTADO DO PARANÁ

Educação: 06
Esportes: 02
Meio Ambiente: 0l
Saúde: 05
Urbanismo: 02
V 05

O valor máximo estimado da licitação é de R$ 37.988,62 (trinta e sete mil e novecentos e oitenta e
oito reais e sessenta e dois centavos).
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O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura.

4 - pRAZo, LocAL IARA nxncuçÃo Dos sERVrços n vrcÊNcr¡.:

Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser realizados, parceladamente, de acordo com a
necessidade do Departamento requisitante, durante o período de vigência da Ata de Registro de
Preços/Contrato, da seguinte forma:

O serviço deverá ser prestado, incluindo o custo do material, mão de obra e o deslocamento até o
local onde deverá ser executado o serviço.

A empresa vencedora, deverá atender as solicitações da Administração Municipal, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento do recebimento da ordem de compra.

Os prazos de que tratam o item acima poderão ser prorogados uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administração.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeito ou consertado no prazo de 4
(quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

s - oBRTGAçÖES DA CONTRATADA:

Executar os serviços conforme o estabelecido na Ata de Registro de Preços e de acordo com a
conveniência e as necessidades dos departamentos, conforme ordem de serviço.

Os serviços serão conferidos por servidor(es) designado(s) pelos Departamentos indicado(s) na
minuta da Ata de Registro de Preços.

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.
Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais,

trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto
desta licitação.

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 - DAS DTSPOSTÇÕES CnUrS:

A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Licitador/Contratante e

a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação,
isentando o Licitador/Contratante de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

7 - DA FTSCALTZAÇÃO DOS SERVrÇOS:

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

de responsabilidade dos Diretores dos Departamentos solicitantes ou servidor(es) indicado(s) pelos
mesmos

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 apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam
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especificamente 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.

Diretor do e Obras

Celso
Diretor do Departamento de Educação e Cultura

Everaldo de Oliveira
Diretor do Departamento de Urbanismo

Diretor do Departamento de Esportes

Diretora do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Ma rizete 
"/Itq\tr ôhuevez

Diretora do Departamento de Assistência Soci¡l

tÅ,¿ir'/i*
Sidiclei Risso

Diretor do Departamento

Silmar¡
Diretor¡ do Departamento de

Wagner
Diretor

e Planejamento

Saúde
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Prefeiturø Municipul de Mørmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Baino:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerenle:

71600 Data do Pedido: 2810612022

Departamento de Administração e Finanças e demais departamentos

Tipo de Pessoa: V-)

Marmeleiro

8561 5-000

@
Requer autorização para, REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de
chaves de portas de imóveis e de veÍculos e destravamento
de fechaduras,

Silmara Terezinha Brambill

71600 Data do Pedido:

Departamento de Administração e Finanças e demais depar

Prefeitura Municipøl de Marmeleiro

Número do Prolocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Nítmero da Casa:

Baìrro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

2810612022

Tipo de Pessoa:

Marmeleiro

8561 5-000

J

Requer autorização para, REGISTRO DE
e eventual contratação de empresa para prestação de

serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de
chaves de portas de imóveis e de vefculos e destravamento
de fechaduras.

PREÇOS para

Prazo de Entega:

Fa--a'rá I



oBr

Nome do Requerente: Silmara Terezinha Brambill
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PAPEL TIMBRADO

Atendendo solicitação de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento solicitado:

\ ¿,0o a"\361 t78 Un.
Prestação de serviço para confecção de cópia de chave

tamanho pequeno (YAI,E).

JJ.OO ,2142 t26 Un.
Prestação de serviço para confecção de cópia de chave

tamanho médio (GORGE).

33 00 ¿ 3+o3 90 Un.
Prestação de serviço para confecção de cópia de chave

tamanho grande (TETRA) quatro lados.

go@ \o b¿o4 118 Un.

Prestação de serviço para destravamento de fechadura

simples, incluindo o custo do material, da mão-de-obra e o

deslocamento até o local onde deverá ser executado o serviço.

\bo CIo \1,35C5 115 Un.

Prestação de serviço para destravamento de fechadura e

fomecimento de cópia de chave simples, incluindo o custo do

material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local onde

deverá ser executado o serviço.

\þco 5{ao6 36 Un.

Prestação de serviço para confecção de chave simples para

automóvel, incluindo o custo do material, da mão-de-obra e o

deslocamento até o local onde deverá ser executado o serviço.

{so,cc \t cÓ07 29 Un.

Prestação de serviço para confecção de chave codificada para

automóvel, modelo simples, incluindo o custo do material, da

mão-de-obra e o deslocamento até o local onde deverá ser

executado o serviço.

t9 Un.

Prestação de serviço para confecção de chave codificada para

automóvel, modelo pantográfica, incluindo o custo do

material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local onde

deverá ser executado o serviço.

6Eocc v 3¿oI

Un.

Prestação de serviços para confecção de chaves para máquina

pesada, modelo simples sem código, incluindo o custo do

material, da mão de obra e o deslocamento até o local onde

deverá ser executado o serviço.

\50cp \ b$oI t3

\booo 5 \bo10 42 Un.

Prestagão de serviços paru destravamento de veículo,

incluindo o custo da mão de obra e o deslocamento até o local

onde deverá ser executado o serviço.

¿{ 6oo4 so,cc
11 10 Un.

Prestação de serviços para confecção de chaves para máquina

pesada, modelo codificada, incluindo o custo do material, da

mão de obra e o deslocamento até o local onde deverá ser

executado o serviço.
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PRAZO DE VALIDADE DAPROPOSTA: 90 dias (noventa dias)
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RË: Orçamênto - Serviços de Chaveiro - Prefeitura de Marmeleiro

De LEANDRO PR0LO-Chaves CarimbosAfiaçöes<leandroprolo@hotmall,com>

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

Data 22-02-202210:12

S marml.pdf (-449 KB) fi marm2.pdf (-149 KB)

Remover lodos os anéxos

De: llcltacao02@marmelelro,pr.gov,br <llcltacao02@marmelelro,pr,gov.br>

Envlado: segunda-felra, 21 de feverelro de 2022 LLTOO

Paral leandroprolo@hotmall,com <leandroprolo@hotmall.com>

Assunto: Orçamento - Servlços de Chavelro - Prefeltura de Marmelelro

Bom dlal

A Prefeltura de Manmeleiro faná nova Llcltação pana Servlços de Çhavelro.
Para lsto, peço a sua gentlleza de nos fornecer onçamento.

¡-,egue em anexo a sollcltação de orçamento e Termo de Referêncla, por gentlleza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atenclosamente,

Seton Llcftações
Prefeituna de Manmelelno-PR

(46) 3s2s-81øø

,,:'l,',,I'
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îMUNrcíplo DE MARMELEIRO

EsrADo po p¿n¿N,4,

ItrxrRATo PARA PuslrclÇÃo
ÄTÄ. DD REGTSTRO DE PREÇOS N" 119/2021

pnncÃo nr,rrnÔNrco N" 033/2021

Ë

CONTR,4.TANTE: MUNICÞiO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: EDSON TELES 05 639213906
OBJETO: A de de

PR,A.ZO DD E
DÄTÄ DE ASSINÄTUR.A' DA A'TA: 05 de maio de 2021

Marmeleiro, 05 de rnaio de 202I.

dos abaixo

da assinatura da ata de registro de preços até 04 cle maio de 2022.

Avcnida

493,5011,75nrestaçao de serviço para confecção de cópia de chave tamanho

Deoueno ryALE),01 42 Un.

336,0016,00Pl€stação ,te serviço para conl'ecção de cópia de chave tamanho

médio IGORGE),02 2l Un.

30,00 570,00Prestação de serviço para confecção de cópia de chave tamanho

srande ITETRA) quatro lados,03 19 Un.

85,50 1.881,0022 Un, incluindo o custo do material, da mão-de-obra e o cl

local onde deverá ser exectltado o

eslooaurento

até o

simples,de para destravamento de

04

I10,50 2.210,00

ffia desh'avamento cle fechadura e

fornecimento de cópia cle chave sirnples, incluindo o cttsto do

matelial, da mão-de-obra e o deslocamento até q local onde

deverá ser executado o serviço,

05 20 Un

2.080,00130,00Un,
Prestáçao de serviço para confecção de chave simples para

automóvel, incluindo o ct¡sto do material, da mão-de'obra e o
até o local onde deverá ser executaclo o serviçodeslocamento

06 16

4,565,00415,00

Plestação de serviço para confecção
autouróvel, nrodelo sirnples, incluindo o custo do material, da

mão-de-obra e o deslocamento até o local onde deverá ser

executado o serviço.

de chave codificnda para

07 I1 Un,

3.033,35606,67Un.

serviço para confecção de chave codificada para

modelo pantográfica, incluindo o custo do material,

da mão-de-obra e o deslocatnento até o local onde deverá ser

executado o serviço,

e

automóvel,
Prestação d

08 5

I 02,50 615,00

@ção de chaves para máquina

pesada, moclelo sintples sem código, incluindo o custo do

inaterial, da nrão de obra e o deslocamento até o local onde

deverá ser executaclo o serviço.

09 6 Un

I 02,50 1.537,5015 Un.

para destlavamento de vefcttlo, incluindo o

e o deslocamento até o local onde deverá
Prestação de

custo da mão de obra
ser executado o servi

10

DstimadoValor

E-mail:

deMarmelelro ,

tq
€
ir

t.
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As lnformações são declaradas pelas entldades Jurlsdlclonadas e são de sua lntelra responsabllldade.

Entldade da Admlnlstraçåo Públlca Munlclpal de Olrelto Públlco lntegrante da Admlnlstração DIreta

DoISVIZINHOS. oooulâcão de 41.424 habltåntes LUIS OqRLOS lURATTO (Exercfclo 2021)
o últlmo env¡o dË ldformâções desta entld ade fol2311212021, dados estes refeÍentes a 1112021

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

: --_----_: 70t2021
. N" Lkltação

Pre.gã<:

tvlodlidaq:

Poder Executlvo - o Munlcf plo

10t06t2021
Data da Abertura

280t2021 (14t06t2021)

Edital da Llcitação (Publicaçåo)

R$30,347,1 0

valor

Homologacla
Em01/071202'l

obJoto

Reglstþ de preços, obleüvando a tutura e wentull contnt!ção deseNlços de Ghavelro. Excluslvo Psrå panlclp¡çlo de MlcroempGss e EmPresôs de Peqqeno Pone

Tlpo de Avallação Menor Preço'ltem

classlflcaçåo do objeto comPrâs e serulços

Reglme de Execuçåo ComPras

Narureza da Llcltação Reglstro de Preços

Ctáusulå de Proííoßeç¡o

As lnformâçðes desta ltclÌação foram cadasttadâs d¡a 30/07/2021, suâ tilÌlma atu¿l¡zação fol dla 02/02/2022, com lnfomações referentes a l2/2021

È¡9pgllrr Àc¡9

-Lote ltem i quantldade

o

lOutrãs
: Unldades

Medldâs

Lote ltem Quantldade Unldade Descrlção

fgSEfåS : Publl.¿(ão Edltãl 9U¿¡ &8geqÂls! gc¡vêdc : ç!ñeþ

Prestaçåo de serv¡ço para confecçåo de cópla de chave tamanho
pequeno (Yale) Código Comprâsnet 5436 - Genérico

çe¡viCaerülslP¡0ls

Unldade

Unldades

Unidades

Total
Descrlção Classlflcação Partlclpante Valor

DONIZETE

NUERNBERG

s7504431915

Quantldade (R$)

400 1l 2,00 400 4,800,00

Total
(R$)

Prestação de serviço para confecçåo de cópia de chave tamanho

médlo (Gorge) Código Comprasnet 5436 - Genérico

; Prestação de serulço para confecção de cópla de chave tamanho
grande (Tetra) quadro lados Códlgo Comprasnet 5436 - Genérlco

Prestaçåo de servlço para destravamento de fechadura slmples

Inclulndo o custo do materlal, da måo-de-obra e o deslocamento até

o local onde deverá ser executado o serviço. Código Comprasnet

5436 - Genérlco

Prestação de servlço para destravamento de fechadura e

fornec¡mento de cópla de chave simples, incluindo o custo do

mater¡al, da mão-de-obra e o deslocamento até o local onde deverá

ser executado o servlço, Código Comprasnet 5436 - Genér¡co

Prestaçåo de serv¡ço para confecçåo de chave s¡mples para

automóvel inclulndo o custo do materlal, da mão-de.obra e o

deslocamento até o local onde deverá ser executado o servlço,

Cód¡go Comprasnet 5436 - Genérico

: Prestaçåo de serv¡ço pâra confecçåo de chave codiflcadä para

automóvel modelo slmples, inclulndo o custo do materlal, da måo-de-

obra e o deslocamento até o local onde deverá ser executado o

Medldas : serviço. Código Comprasnet 5436 - Genérico

Classlflcaçåo Partlclpante Valor Quantldade

DONIZETE

NUERNBERG

57504431915
30,00 l

DONIZETE

NUERNBERG

57504431915
37,00

i DONIZETE

:t¡UERt{geRC
I s7504431915

90,00

DONIZETE

NUERNBERG

s7504431915

DONIZETE

NUERNBERG '10

: 57504431915

. DONIZETE

1 : NUERNBERG
1 5750M31915

Outras
lJn¡dades1¿o

1 ttr

10 10 300,00

1o 1 ,850,00

lvledldas

Outras

1 20 uo i Unldades

Medidas

50

10

10

50

50

50

,250,005,00

50

Outras

Medldas

r Outras

Outras
Unidades
e

Outras
Unidades
e

Medldas

1å

10

o

g

45,00

idasMed

Outras
Unldades
e

Medidas

I

1Z o 5,00

0,00

Prestação de servlço para confecçåo de chave codlflcada para

automóvel lnclulndo o custo do mater¡al, da mão-de-obra e o

deslocamento äté o local onde deverá ser executado o serviç0.

Código Comprasnet 5436 - Genér¡co

10 0,001 go 10 0
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Quantldade i UnldadeItem Descrlção classlflcação . Partlclpante Quantldade
Total

lnformações declaradas pelas ent¡dades Jurlsdlclonadas sto de sua lntelra resPonsabllldade'

ValorLote (R$)

I

go 10

1039o

230,00 2.300,00

Outras
Unldades
e

Medldas

DONIZETE

NUERNBERG

s750M3191s

DONIZETE

NUERNBERG

57504,r'.3191s

237,00

10

10 2,370,001

Outrâs
Unldådes

Medldas

Prestação de servlços para confecção de chaves Parâ máqulna

pesada modelo slmples sem códlgo, lnclulndo o custo do materlal' da

måo de obre e o deslocamento até o local onde deverá ser executådo

o servlço. Códlgo Comprasnet 5436 - Genérlco

Prestação de servlços pârâ destravamento de velculo lnclulndo o

custo da mão de obra e o deslocamento até o local onde deverá ser

executado o servlço. Códlto Comprasnet 5436'Genérlco
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twu¡vtcfpto DE FRA¡rc/sco BELTRAI
Estado do Parand"

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREçOS E

PUBLTcAçÃo pn PREços REGISTRADoS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de

Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666193, Lei Federal n0 10.52012002,

Decreto Federal ne 7892113 e Decreto Municipal ne 17612007, torna público:
I)REGISTRO DE PREçOS de serviços cle chaveiro, incluindo a confecção de

cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e para clestravamento de

fechaduras e afiações de instrumentos cirúrgicos e tesouras; decorrente do Pregão

eletrônico ne 651202]. com vigência de 14de maio de 202I a L3 de maio cle 2022

conforme segue:

ATA SRP N9 40712027

EMPRESA DETENTORA: LEANDRO MARCOS PROLO
Nq 16.647.533/000L-08

Francisco Beltrão, 14 de maio de202L.

Samantha Pecoits

Sistema de Registro de Preços - SRP

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 5l - CEP 85601-030

CNPJ 77.8r6.510/0001-66 / e-mail: licitgçao@franciscobelM-Telefone: (46) 3520-2103

Lote Código Descrição UN Quant, Vâlor unitário
RS

001 t 23457 enEsr.lçÃo oE sERVIço IARA corunucçÃo oe cóprn os cHnve
TAMANHO PEQUENO (YALE).

UN 750,00 7,00

001 2 23458 eRESTAçÃo DE sERVrço nARA coNFEcçAo DE cópIe pE cHeve
r.lv¿,uno vÉoro (coRcE).

UN 30,00 10,00

001 3 76656 PRESTAçÃo DE sERVrço PARA coNFEcçÃo DE cóple ne cFhv¡
(TETRA).

UN 40,00 20,00

001 4 76657 PRESTAç.Ã,o DE SERVIço PARA DESTRAVAMENTo DE FECHADURA
TNcLUINDo o DESLocAMENTo erÉ o loc¡.t or.lpE onven,4, sun
EXECUTADO O SERVIçO

UN 70,00 63,00

001 5 76658 PRESTAçÃO DE SERVIço PARA DESTRAVAMENTo DE FECHADURA
E TROCA DE CILINDO COM FORNECIMENTO DE 2 CHAVES,
INCLUINDO O DESLOCAMENTO ATE O LOCAL ONDE SERA

EXECUTADO O SERVIçO

UN 80,00 84,00

001 6 76659 pREs'rAçÃo DE sERvtço PARA coNFEcçÃo DE cHAvE stMpLES
pene eurol'¡ÓvEl E MAQUTNA PESADA

UN 50,00 6000

001 7 76660 PRESTAçÃO DE sERVIço PARA coNFEcçÃo DE coprA DE CHAVE

3ooDrFIcADA peRe nurovóvEl( euANDo EXISTE A oRIGINAL).
UN 15 00 729,00

001 8 7666L ?RESTAçÃo DE SERVIço PARA coNFEcçÃo DE CHAVE
:ooDrFIcADA pnne nurovóvEl-(sEM A CHAVE oRIcTNAL)-,
.NCLUINDo o cusro Do MATERIAL E DA MÁo-DE-oBRA

UN 10,00 318,00

001 I 76662 :REsrAçÃo DE sERvtços PARA DESTRAVAMENTo DE vEfcuLo,
:NcLUINDo o cusro DA MÄo DE oBRA E o DEsloceu¡Nto nrÉ
f LocAL oNDE DpveRÁ s¡n ¡xncUTADo o sERVIço.

UN 18,00 73,00

002 1 76663 AFIAçAO DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS E TESOURAS UN 350,00 9,99

Página 1
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Æ lnformações såo declaradas pelas entldadesJurlsdlclonadas e são de sua lntelra responsabllldade.

LV

MUNICfPIO DE MANGUEIRINHA
Entldade da Admlnlstracåo Prlbllcð Munlclpal de Dlrelto Públlco lntegrante da Admlnlstraçåo Dlreta
MANGUEtRtNHA, ooDutãcåo de 1 6.572 habltåntes ELIDIO ZIMERMAN DE MORÄES (Exercfclo 2021)
o últlmo envlo de lnformåções desta entldade fol2511212021, dados estes referentes a 1112021

Poder Executlvo. o Munlclplo

, 57t2021
: No Llcltaçåo

Prsgão

Modalldade

-t-- - '
1, 1yjil2021 

1

I D.t" d, Ab"rtu, " ',

| 
1 03t2021 (21t08t?_o21)

: Edltal da Llcltaçåo (Publicaçãol t. 1... ..

R$28.358,s0

Valor

Homologada
Em 1310912021

Oblclo

llpo de Avallâção Menor Preço'ltêm

classlflcaçåo do objeto Comprâs e Servlços

Reglme de Execuçåo Cômprâs

Natureza da Llcltação Credenclamento

Clóululù de P¡orotôçåo

As tnformações desta llcttação foram cadastradas d¡a 1 6/09/2021, sua últlma a¡uallzação lol dla 02/02/2022, com lnfomaç6es refercntes a I 2/2021.

Àç¡s ParllcheûIg i CaoylslCdg ç!Ei$¡s Publl6cão Edltal Obr¿i P¿råE!ûlgt çg¡vgols Sg¡$ersPIgoôstas

Lote ltem'Quantldade Unldade Descrlção Classlflcação Partlclpante Valor Quantldade
Total
(R$)

l

1 1s l00 unidade :"i:ïi;:$"ãodecHAvEssrN¡PLEs'com 
,l:ilíl'rt'-tåli?;r" 00 980,00

2a 1oo

i......

Un¡dade
' Cópla ou confecçäo de CHAVES SllvlPLES, materlal . ' M.J. FTGUEREDO-

' vretALuncrcA - ME o 9,50 950,00
metal

Lote ltem Quantldade Unldade i Descrlção Classlflcação Partlclpante Valor Quantldade
Total
(R$)

rl o 100 | Unldade
Cópiâ ou confecção de CHAVES TETRA, material

metal
1 RONET MARCELO BATTSTA 

24,00' MARTINS. ME O
'100 r 2,400,00

RONEI MARCELO BATISTA

MARTINS - ME O
30,00 50 i 1.500,00

t\4J, FTGUEREDO -

IVIETALURGICA - ME E
98,00

RONEI MARCELO BATISTA

MARTINS - ME O

MJ. FIGUEREDO -

METALURGICA. ME O

MJ, FIGUEREDO -

METALURGICA - ME O

50 Un¡dâde
: cópla ou confecção

ì SIMPLES! tr

5 o

e o

'1 go

1 zs

50

50

50

50

100

50

Unidade

Unidade

Unldade

Unidade

de CHAVES AUÏO ESPECIAL

FECHADURA, para porta máquina 803

plvotanteexterna

FECHADURA, para porta máqulna 501

acabêmento branco

Serviço de ABERTURA DE FECHADURAS MANUAIS,

com måo de obra

SeNiço de TROCA DE VllOLO, com måo de obra
pâra a troca

lnformações declaradas pelas ent¡dâdesJuilsd¡c¡onêdâs são de su¿ lntelra responsabllldade.
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As lnformações são declaradas pelas entldadesjurlsdlclonadas e são de sua lntelra responsabllldade,

i tvtu¡llclPto DEARAPUÃ
Entldade da Admlnlstraçåo Prtbllca Munlclpal de Dlrelto Públlco lntegrante da Admlnlstração Dlreta - Poder Executlvo - o Munlcfplo
ARAPUÃ, populaçåo de 2.951 habltantes DEODATO MATIAS (Exerclclo 2021)
O últlmo envlo dC lnformações desta entldáde'fol 0U0U2022, dados estes referentes a 122021

46/2021

N" Llcltação

Pregão

Modalidade

25t11t2421
Data da Abertura

zc)f) I 2021 (O8 I I I t 2021 )
Edltal da Llcitaçåo (Publlcaçåo)

R$125,61460

Valor

Homologãda
8m291111202'l

objaþ

coNTRATAçÃo DE EMPRËSA PARAA PREfAflo oE sERvIços DE cHAvEIRos, PARAAIENDER A DEMANoA Do MUNICIPIO E MANUTENçÁO DE VEICULOS PERIENCENTE A FROIA MUNICIPAT DE ARAPUÃ.PR.

Tlpo de Avallaçåo Menor Preço - ltem

Classlflcaçåo do ObJeto ComPras e Serulços

Reglme de Execução seillços

Natureza da Llcltação Normal

Cláusuláde Proro8¡çåo

As lnformações desta llcl¡ação foram cadâslradas dla 14/12/2021, sua últlma dtuêllzação fol dla il/01/2022, coñ lnlormêções refercntes â lA202l

E¡9pi¡le¡ Àç¡s i !il¡lrlÉDle

Lote ltem Quantldade Unldade

zulllçåçâo Edltãl

CÓPIA DE CHAVE GRANDE GoRJA

Eeavèd.e : ç!o$3þ

r Classlficação Partlclpante

Convldado çeol¡¡¡s PA8ãmentosobras

Total
Descrlção

ourras un¡dades i cÓpAs oe cn¡vE PARAPoRTAECADEADo,

e lvledidas GAVETA E ARQUIVO

valor Quantldade

200 .800,002009,00

372,0020¿o 20
Outras Unidades
e Medidås

Outras Unldades
e tr4edidas

Descrlção

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

Partlclpante Valor : Quantldade

18,60

TotalLote ltem Quantldade Unldade classlflcaçåo
(R$)

1eo

1 4o

1'å o

20 CÓPIA DE CHAVE TETRA
CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E
25,00 i 20 500,00

l

20 Outras Unldades
e lvledldas

I

Outras Unldadestv 
e Medldas

I Outras Unldades

i CÓPIA DE CHAVE SIMPIES PARA CARRO

i CÓPIA DE CHAVE coDIFIcADA SIMPLES CÓDIGO

i PARA CARRO PANTOGRÁFICA

cÓPIA DE CHAVE coDIFICADA co¡,4 cóDIGO PARA

CARRO PANTOGRÁFICA

cÓPIA DE CHAVE coDIFICADA sEI\4 CÓDIGO PARA

CARRO SllilPLES

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - I\¿E E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

25,00

270,00

260,00

276,00

20

20

20

500,00 ,

5.400,00

1q g

76 20

20

e ¡/ed¡das

Outras Unldades
e lvledldas

Outras Unidades
e Medidas

20

go

9o

¡¡ ll

CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA COM CÓDIGO PARA

CARRO SIMPLES

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E

CHAVEIRO DO VALE i

LTDA-MEE ;

260,00 20

20

20

20

-- Outras Unidades¿a 
e Medldas

ABERTURA DE PORTA 1 1 06,00 2, 20,00

z0
I Outras Unìdades

. e Medldas

Outras Un¡dades

e N4edldas i

ABERTURA DE PORTATETM
CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

, CHAVEIRO DO VALE

2,660,00

2.120,00

1 33,00

2.920,00

3.1 20,00

1 uo 20

20

!il:ï;:'o'o* I ¡ae RruR^ oe cnDEADo GAVETAARMÁRro

outrês unidades . orrnrr* o¡ ao**o : 1

e Medidâs

LTDA - ME

CHAVEIRO

e

1ua DO VALE
:lton-veo

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E

146,00 20

201 uo 20 1' CHAVE SIN4PLES PARA CARRO 156,00



%2* u-
Tota

ItemLote DescrlçãoQuantldade Unldade Classlflcação Partlclpânte Valor Quantldade (R$)

i Outràs Unidådes CHAVEIRO DO VALE

LTDA. N¡E O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E

1 
¡ CHAVE CODIFICADA PARA CARRO COM CÓDIGO

PANToGRÁFrcA

1 " CHAVE CODIFICADA PARA CARRO sEM CÓDIGO

PANTOGRÁFICA

1 " CHAVE PORTA SIMPLES DE VEÍCULO

1 " CHAVE PARA CADEADO PORTA ARQUIVO GAVETA

NO BALCÃO

1' CHAVE PAM PORIA E CADEADO GAVETA

ARQUIVO NO LOCAL

1' CHAVE PARA FECHADURA TETRA

I ' CHAVE PARA FECHADURA CHAVE GRANDE

4.460,00
e Medidas

Outras Unidades
e Medidas

Outras Un¡dades

e lr4edidas
o

E Outras Unldades
e Medldas

03,00

33,00

51,00

Outras Unldades
e l\4edidas

o12
Outras Unldades
e Medidas

Outras Unldades
e Medidas

50,00

,007'l1 æo

1 250

po

1¿tr

1 2go

1 æo

1 loo

1 rE

rrtr

rzO

1 gtr

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

u

22

¿¡o

o4

TROCA DE KIT MÁQUINA DE VIDRO ELÉTRICO
CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME O
163,00 20 3.260,00 ;

20

)ñ

)î

20

z0

outfas un¡dades i TRocA DE MÁQUINA DE VIDRO I\4ANUAL(MÃO DE

e Medidas I OBRA)

Outras Unldades
e [4edldas

CONSERIO DE'TACÓGRAFO DE ÔNIBUs

CONSERTO DE VELOCÍI\4ETRO DE CARRO

CHAVEIRO DO VALË

LTDA - ME O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME O

83,00

-

-- , Outras Unldades¿t) 
e Nledidas

430,00

310,00

Lote ltem Quantldade Unldade Descrlção :'l':::". u"o: 
io":l:o:," iïi .

' :+H:'fi?Souott 266,00 zo s32o,oo

Classlflcação

20

20

Outras Un¡dades

e N4edidas

Outras Unldades
e Medldas

Outras Unidades
e Medldas

CONSERTO DE VELOCfMETRO DE CAIV1INHÃO

20

z0

20
Outras Unldades
e N4edldas

, coNSERTo DE REtÓGIo DE TEMPERATURA
, CAMINHÄO

I CoNSERTO DE RELÓG|O Oe COVAUSTIVET CnnnO

. CONsERTO FECHADURA CABINE CAMINHÃO

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

. CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME O

230,00

50,00

1 60,00

1 26,00

4.600,00

3,000,00

1 0 1,600,00

1.920,00 l

3.320,00

3.200,00

Outras Unidades
e lvledldas

CONSERTO DE FECHADURA TRASEIRA AN4BULÂNCIA

CONSERTO FECHADURA PORTA DE CARRO

TRocA DE FECHADURA poRTA DE vEfcuLo

coDrFtcAçÃo EM vEkuLo 5EM CÓDtGO

. coDtFrcAçÃo ErvlvEfculo corü cÓDrco

rRocA ctLrNDRo oe rcntçÃo ve kulo

CHAVEIRO DO VALE ]

LTDA. I\¿E O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME O
2.520,0020

4.000,00

Outras Un¡dadeszu 
e Medidas

96,00

20
Outras Unldades
e Med¡das

CHAVEIRO DO VALE

LTDA - ME E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME O

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E

200,00

20

20

20

Outrås Unldades
e Medldas

Outras Unldades
e Medldas

Outras Unidades
e Medldas

66,00

20 , 8.600,00

1 60,00

430,00¡50 CONSERTO DE TACÓGRAFO CAMINHÃO
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QuantldadeItemLote

E

Unldade , Descrlção classlflcação Partlclpante Valor I Quantldade
Total
(R$)

CHAVEIRO DO VALE1 266.00
LTDA - ME OCONSERTO DE VELOCÍIúETRO DE ONIBUS

CONSERTO DE RELÓGIO DE TEMPERATURA ÔNIBUS

1 $o 20
Outrås Unidades

e lvled¡das
z0

,3

20,00

20,0020
Outras l..,nidacles

e Medidas

CHAVEIRO DO VALE

LTDA. ME E
266,00

lnfornðções declaradas pelas entldadesJurIsdlclonadas são de sua ¡ntelra responsabllidade.

20



24
As lnformaçðes são declaradas pelas entldades Jurlsdlclonadas e são de sua lntelra responsabllldade.

MUNICIPIO DE PLANALTO
Entldåde da Admlnlstração Públlca Munlclpal de Dlrelto Públlco lntegrante dã Admlnlstraçåo Dlreta - Poder Executlvo - o Munlcfplo
PLANALTo . oooulacão de 13.385 habltantes LUIZ CARLOS BONI (Exercfclo 2021)
O últlmo enilo de lríformåções desta entlda de fo|2610112022, dados estes referentes a 12./202'l

ì Rsil.z¿2,t0'70t2021

No Llcltação

Pregão
Modalidade

Data da Abe¡'tura ' Valor

28t10t2021

24//2021 (11/10t2021)

Edltal da Llcltação (Publlcação)

Homologada
EmO9l'1112021

Obicto

especlfl@çöes equðnddôdca descrltðs, paro atende¡ås necêssld6des de todôr as seÍotrrlEs do Munlcfplo de Plånqlto-

Tlpo de Avallação Metìor Preço - ltem

Classlflcaçåo do ObJeto CorñPras e Serylços

Regime de Execuçåo Servlços

Natureza da Llcltação Normal

Clóusul¡ de Prcrogðçào

As ¡nformeções desta llckação foram cadasüadas dia 10/l l/2021, sua úl?lma atuallzação fol dla 22/12/2021, com lnformações referentcs a 1l/2021.

PEpg¡l¡r rlllrlp¡0$,Âç¡s Convldado Comlssão Publlocào Edlt.l 9!fåÁ &seru¡¡g¡ ç,g¡vgoþ ç!!!Ets

Classlflcação I Partlclpante

i

Valor i QuantldadeLote Item i Quantldade Unldade . Descrlção
Total
(R$)

Totål

11 tr

Outras
Unidades
e

Medldas

700

Prestação de servlço para confecçåo de cópla de chave, tamanho
pequeno Prestação de servlço para confecçåo de cópia de chave,

tamanho pequeno(YALE).

Empresa
não
cadastrada
no TCE-PR.

o

10,50

Classlflcação Partlclpante Valor

.350,00

Lote ltem Quantldade

1 zo

o

Unldade QuantldadeDescrlção
(R$)

: Empresa ,

10
:::ji:^- Presraçåo de servrço para confecçåo de cópla de chave, tamanho
unldades : méo¡o(c erestaçao då servlço para confecção de cópia de chãve,

üealaas i tamanho médlo(GoRGE).

I

r nao
1 cadastrada

no TCE-PR,

e

Empresa
não
cadastrada
no TCE-PR.

e

Empresa

não
cadastrada
no TCE-PR.

e

15,00 ì
150,00

1.250,00,

7.200,00 I

8,500,00 ,

l

: *:.j:t,^- ' Prestação de servtço para confecçåo de cópla de chave, tamanho grande

to . :n'o"ott Prestaiåo de servtço para confecção de cóp¡a de chave, tamanho grande

irearoas (TETRA)'

25,00

1 40

Outrâs
: Unidâdes
'e
, Medldas

8090,0080

00

Prestação de serviço para destravamento de fechadura slmples, ¡nclu¡nd

Prestaçåo de servlço para destrav¿mento de fechadura slmples,

¡ncluindo o custo do material, da mão de obra e o deslocamento até o

local onde deverá ser executado o serviço

Prestação de servlço para destravamento de fechadura e forneclmento

de Prestação de serviço para destrêvamento de fechadura e

forneclmento de cópla de chave slmples, ¡nclulndo o custo do material

da mão de obra e o deslocamento até o local onde dever

15 100E

Outras
, Unidades

ie
: Medldas

Empresa
não
cadastrada
NO TCE-PR,

e

Empresa

não
cadastrada
no TCE-PR,

e

85,00

1E
Outras
Unldades
e

Medldas

Prestaçåo de servlço para confecçåo de chave s¡mples para automóvel,

Prestaçåo de serulço pâra confecçåo de chave s¡mples para automóvel,

lnclulndo o cusÌo do materlal, måo de obra e o deslocamento até o Iocal

onde deverá ser executado o servlço

2.400,0020,00o 20 20



Lote Item 'Quantldade , Unldade Descrlção

2

Classlflcação Partlclpante Valor Quantldade

lnlormações declarâdâs pelas entldadesluilsdlclonadas são de sua lntelru tesponsabllldâde,

7ø

Total
(R$)

Empresa
não
cadastrada
NO TCE.PR.

e

140,00 z0 2.800,0020

Outras
Unldades

Medldas

Prestação de servlço para confecção de chave para máqulna pesada,

mode Prestaçåo de serylço para confecção de chave para máqulna
pesada, modelo slmples sem códlgo, lnclulndo o custo do materlâ|, mão

de obrâ e o deslocamento eté o local onde deverá se

Empresa
não
cadastrada

NO TCE.PR,

e

90,00 10 900,00

Outras
Unldades
e

Medldâs

Prestaçåo de servlço para destravamento de vefculo, Inclulndo o custo

Prestaçåo de servlço parå destravamento de vefculo, lnclulndo o custo

do materlal, mão de obra e o deslocamento até o local onde deverá ser

executado o servlço.

1Es 10



2+õ

MUNrcípro DE MARMELETRo
ESTADo po pnnexÁ

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

De: Prefeito
Para: Pregoeira(o)

JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta contratação objetivando o REGISTRO DE PREçOS para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves
de portas de imóveis e de veículos e o destravamento de fechaduras, tendo em vista a inviabilidade ao

Município que realize a contratação de empresas que estejam situadas a uma distância muito longe da sede

do Município, para não atrasar o andamento dos trabalhos.
Nos tennos do $ 4" do artigo 1o do Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de2019, apresenta-se

justificativa para não utilização do Pregão, na sua fonna Eletrônica, podendo optar pela forma de Presencial
como segue:

Considerando o Decreto supracitado estabelece, que será admitida, rnediante justificativa da
autoridade competente, desde que comprovada a inviabilidade técnica ou a desvaffagem para a

administração na realização da fonna eletrônica.
Considerando, no mais, que a opção pelo Pregão Presencial é uma prerrogativa de escolha que possui

a Administração, já que, com.o dito anteriormente, a legislação não obriga à utilização do Pregão Eletrônico,
além do mais, os recursos utilizados para tal contratação não são decorrentes de transferências voluntárias,
tais como convênios e contratos de repasse com a União ou Estado, mas sim corn recursos próprios.

Considerando, ainda, que a escolha pela modalidade da forma presencial, não prejudica em nada a
cornpetividade, uma vez que é notório, que a forma Eletrônica tem acarretado alguns problenras para os

órgãos públicos, especialmente de menor porte, a exernplo desta Prefeitura, principalmente no que diz
respeito ao curnprimento contratual, devido à distância, permitida pela forma Eletrônica, causanclo o
desinteresse após publicação da empresa vencedora, causando prejuízo devido ao tempo para elaboração
do processo, seu devido acompanhamento, bem como o material e econômico, por outro lado quando
optado pela sua forma Presencial, os participantes demonstram mais interesse, levando em conta que se faz
necessário a presença física do licitante, geralmente, desta forma, para assegurar a contratação.

Sendo assim, a modalidade utilizada e aqui optada é o Pregão, porém na sua forma Presencial, o que

sem sombra de dúvidas é pennitido pelo Decreto supramencionado, o que reitere-se, que desta forma o
processo atinge seu fim, garantindo o princípio constitucional da isonomia, permitindo a participação cle

quem tiver interesse desde que atendam aos requisitos exigidos, permitindo assiln a Administração
selecionar a proposta mais vantajosa, mediante sessão pública, através de propostas escritas, lances verbais,
não acarretando prejuízo para a Administração, motivo pelo qual opta-se pela modalidade Pregão na forma
Presencial.

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, sem prejudicar a
escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances verbais, o Pregão Presencial se

configura como meio fundamental para aquisição de bens e serviços comuns pela Administração Pública
de forma mais célere e vantajosa em detrimento às out¡as formas elencadas na Lei 8.666193. Na esteira do

exposto, dever-se-á mencionar que o princípio da eficiência da Administração Pública tem no pregão
presencial também a sua manifesta contribuição.

Desta forma, requeiro que seja realizado este processo de forma presencial.
Sem mais para o momento.

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacao(ârnarurelciro.pr'. gov. br / licitacao0214nrarnrclcilo. pr.gov. lrr - Telefone: (46) 3 525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,23 de junho de2022.

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle lnterno
- 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:

1 - lndicação de recurso de ordem orçamentáriaparcfazer em face de despesa.

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

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação
adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente certame.

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

recomendações do TCE - PR por parte do controle interno.

Cordialmente,

Pitati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@rnauuclciro.pr'.r¡ov.br / licitaoao02(a)nrarntcleir o.or.gov.trr - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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MUNrcípro DE MARMELETRO'w

ESTADO OO PRR,A.NÁ

Marmeleiro,2S de junho de2022.

PAREcER coNrÁsrr,

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022, para
verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das 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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentánas -2.73612021

IV - Lei Orçamentaria Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Número do processo/Ano: t3312022
Data do Processo: 28t06t2022
Modalidade: Preqão Presencial n" 08112022

Objeto do processo: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo
a confecção de cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e

destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos

Departamentos solicitantes.
Valor Máximo R$ 37.988,62

Elemento de Despesa Fonte
Saldo

Orçamentário
Conta

Orgáol
Unidade

Funcional Programática

57 04.122 0003 2.006 3.3.90.39.16.00.00 0 48.687,34
0 48.687.3457 04.r22 0003 2.006 3.3.90.39.19.99.00

3.3.90.39. r 6.00.00 510 t23.750,2958 04.t22 0003 2.006
58 04.t22 0003 2.006 3.3.90.39.19.99.00 510 t23.750,29

s11 24.989.ss59 04.r22 0003 2.006 3.3.90.39.16.00.00
511 24.989,5559

03.01

04.122 0003 2.006 3.3.90.39.19.99.00
3 .3.90.39.16.00.00 0 t63,625,65427 20.606 0027 2.049

163.625.6s427
10.01

20.606 0027 2.049 3 .3.90.39.19.99.00 0

0 I L983,71346 08.243 0025 2.034 3.3.90.39.16.00.00
0 11.983,71346 08.243 002s 2.034 3.3.90.39.19.99.00

3.3.90.39.16.00.00 0 86.317,82361 08.244 0022 2.035
0 86.317,82361 08.244 0022 2.035 3.3.90.39.19.99.00

3.3.90.39.16.00.00 0 2.530,82368 08.244 0022 2.036
2.530.8208.244 0022 2.036 3.3.90.39.19.99.00 0368

09.01

940 26.769,30381 08.244 0022 2.014 3.3.90.39.t6.00.00
3.3.90.39.19.99.00 940 26.769,30381 08.244 00222.014

35.598,173.3.90.39.16.00.00 934394 08,244 00222.07s
934 35.598,17

09.02

08.244 0022 2.075 3.3.90.39.19.99.00394
3.3.90.39.16.00.00 0 17.165,24404 08.243 0025 6.044

t7.165.243.3.90.39.19.99.00 0404
09.03

08.243 0025 6.044

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacao(âtrnarrnelciro.pr'.gov.br i licitaoao02(r?)nrarnrclc.ilo.p¡.gov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



È *,- 27

MUNICípIO DE MARMELEiÉ-O "ry

Obs.: Saldo orçamentário em: 28106 12022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Respeitosamente,

Waldir

ESTADO DO PARANA

Contador
CRC/PR 07ll52lo-8

unror

179 06.02 12.361 0006 2.019 3.3.90.39.16.00.00 103 8.320,00
179 r2.36t 0006 2.019 3.3.90.39.19.99.00 103 8.320,00

104 63.028.09180 t2.36t 0006 2.019 3 .3 .90.39.16.00.00
3.3.90.39.19.99.00 104 63.028,09180

06.02
12.3610006 2.019

3.3.90.39.16.00.00 0 42.90t,99235 27.8t2 00ts 2.02s
235

07.02
27.812 0015 2.025 3.3.90.39.19.99.00 0 42.90t,99

38.841.91476 18.s41 0033 2.0s8 3.3.90.39.16.00.00 0

3.3.90.39.19.99.00 0 38.841,91476
t2.0r

18.541 0033 2.058
268 10.301 0016 2.027 3.3.90.39.16.00.00 0 130.121,83

0 t 30.l2l,83268 10.301 00t6 2.027 3.3.90.39.19.99.00
3.3.90.39.16.00.00 303 58.639,08269 10.301 0016 2.027
3.3.90.39.19.99.00 303 58.639,08269 10.301 00t6 2.027

270 10.301 00t62.027 3.3.90.39.16.00.00 348 51.900,00
270 10.301 00162.027 3.3.90.39.19.99.00 348 51.900,00

3.3.90.39.16.00.00 494 89.00289 10.301 00162.029
3.3.90.39.19.99.00 494 89,00289

08.02

10.301 0016 2.029
533 t5.452 0036 2.065 3.3.90.39.16.00.00 0 377,83

0 377.83533 r5.4s2 0036 2.06s 3.3.90.39.19.99.00
3 .3.90.39.t6.00.00 s04 84,45534 rs.4s2 0036 2.065

s34 15.452 0036 2.065 3.3.90.39.19.99.00 504 84,45

536 15.4s2 0036 2.065 3.3.90.39.16.00.00 511 305,42
305.42536

14.01

rs.452 0036 2.065 3.3.90.39.19.99.00 s1l
0 266.367,54138 26.782 0005 2.013 3.3.90.39.16.00.00

3.3.90.39.19.99.00 0 266.367,54138 26.782 0005 2.013
139 26.782 0005 2.013 3.3.90.39.16.00.00 510 940,06

510 940,06139

05.01

26.782 0005 2.013 3.3.90.39.19.99.00

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
5l I - Taxas - Prestação de Serviços
940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro lJnico - Portaria MDS
tt3t20t5
934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FIINDEB
104 - Educação 25% s/ impostos
303 - Saúde l5o/o 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.ó651000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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Marmeleiro,28 de junho de2022

Exmo. Sr. Prefeito,

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

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

contratação solicitada pelos Departamentos, conforme que consta nos autos, sendo que o
pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias pela Divisão de Contabilidade. No
caso de processo licitatório para Registro de
Departamento de Fazenda para verificar a exi
serviços.

Respeitosamente,

Diretor

solicitante deverá consultar o
financeiros antes da solicitação dos

de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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Marmeleiro,23 de junho de2022.

De: Pregoeira(o)
Para: Controle lntemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

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

Presencial n'08112022 e Minuta Contratual, para os fins previstos na Lei Federal no 8666193, de 21 de
junho de 1993; Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de2002; Decreto Municipal n' 1.51912006, de26 de

outubro de 2006; Decreto Municipal no 1567, de27 de março de2007; Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006 e alterações e demais legislação

Respeitosamente,

Mainardi

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO O8II2O22 _ PMM
PROCESSO ADMINI STRATIVO N" I33 12022

REGISTRO DE PÌEÇOS
DATA DA REALIZAÇÃOz 1910812022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: àS 14:OO hOTAS

LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro - Paraná

EXCLUSIVO PART{ MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOUENO PORTE

I - PREÂMBULO:

o MUNISÍpIO DE MARMELEIRO - PARANÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, torna público

para conhecimento dos interessados que na data e l,ocal abaixo indicados realizarâ licitaçã.o sob modalidade

ÞnscÂõ pnÈssNcrel, do ripo uÈNon pREço EM REcIME DE vALoR UNITÁRIO Do ITEM,

objetivando o REGISTR'O DE'PREçOS para futura e eventual contratação de empresa para prestação de

."*iço, de chaveiro, incluindo a confecçáo de cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e

desrávamento de fechaduras, atendendo as necesiidades dos Departamentos solicitantes, conforme as

descrições dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei Federal n' 8666193, de 21 de

¡unno ae tôq¡; Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002;Decreto Municipal n' l'51912006, de 26 de

ôutubro de 2006; Decreto Municipal no 1567,de27 de março de2007; Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006 e alterações, bem como as nonnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação'

3A/ú

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

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

designadãs pela portaria n, ø.6bslzoz2 de 2l de janeiro de 2022, publicada no Diário oficial Eletrônico - E-

Atos, Município de Marmeleiro - PR.

1.1. CREDENCIAMENTO

1.2. As empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar, no início da sessão, em avulsos

os documentos para credenciamento:

a) Carta de Credenciamento (Anexo II);
b¡ Drctaração de que a proponente cumpre com os requisitos de habilitação (Anexo III);
í¡ D""taro-çao de Un/npp/UU as.sinida ryeb royíetárie dn emfresa, acompanhada pela Certidão

ífmplt¡ìcoáa de Microempresa ou ,*pr* de fequeno Porte atualizada pela Junta Comercial do

Estado da sede da licitanie, exceto para MEI - Micioempreendedor individual, cuia a data de validade

da mesma não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para apresentação dos envelopes

(Anexo V);
'd) 

Declaração de ausência de parentesco com servidor (Anexo VI);

e) Contrato Social ou equivalente;

19 de agosto de2022 às 14h00min

Local da Sessão pública: Avenida Macali, no 255, Centro, CEP: 85.615-000 na sala de reuniões do Paço

DATA E HORA DA ABERTURÁ' DA SES pÚsr,rcn:

CNPJ: 76.205.665/000 1 -0 I
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fl Envelopes de proposta de preços e Documento de identificação.
Os documentos listados nas allneas "a", "b", "ctt, "dtt e "ett deverão ser aùresentødas fora dos
envelooes de nroposta de precos e habilitacão.

1.3. O pn¡CÃO será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, conforme designação contida nos
autos do processo.

1.4. O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá encaminhar
os envelopes "Proposta" e "Documentação" e em terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos),
Contrato Social ou equivalente, a Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação (Anexo III);
Declaração de ME/EPPA4EI (Anexo V), acompanhada pela Certidão Simplificada de Microempresa ou
empresa de Pequeno Porte atualizada e Declaração de ausência de parentesco com servidor (Anexo VI), por
correio ou diretamente no protocolo.

2 -OBJETO:

2.1. A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de
portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos
Departamentos solicitantes, conforme especificações, estimativas de consumo e exigências estabelecidas no
Anexo I.

2.2. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro
de Preços.

2.3. A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe
facultada arealização de procedimento específico para o objeto pretendido, assegurado ao beneficiário deste

registro de preços a preferência pela aquisição, em igualdade de condições.

2.4. A empresa contratada deverá atender as solicitações do Município de Marmeleiro mesmo
parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

3 - TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço unitário do item.

4 - DOTAçÃO OnçnmnNrÁRrt:

4.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

4.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II,
"d" da Lei 8.666193.

4.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

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

Prefeitura Municipal.

4.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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E-mail: licitacao(O¡¡uïrclelrqp!:99r,þt'/.lic.t9ca-q0?(])Dfl:nç-Lc-irupr.Sp-y..-tlr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



3?"1

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
EsrADo oo pnneNÁ

comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666193.

4.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

4.7. 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, Bloco de
Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS I I3l2Ol5, Bloco de
Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS, 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB,
Educação 25%o sl impostos, Saúde l5%o vinc. s/ rec. Impostos, Atenção Básica Estadual, Bloco de Custeio das

Ações e Serviços Públicos de Saúde e Outros Royalties e Comp. Financeiras Os recursos orçamentários
correrão por conta das seguintes dotações:

Conta Órgão/Unidade Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte

57 04.122 0003 2.006 3.3.90.39.16.00.00 0
57 04.r22 0003 2.006 3.3.90.39.19.99.00 0

58 04.122 0003 2.006 3.3.90.39.16.00.00 510

58 04.122 0003 2.006 3.3.90.39. 19.99.00 510
59 04.t22 0003 2.006 3.3.90.39.16.00.00 5ll
59 3.3.90.39.19.99.00 5ll

03.01

04.122 0003 2.006
427 20.606 0027 2.049 3.3.90.39. 16.00.00 0

427
10.01

20.606 0027 2.049 3.3.90.39.19.99.00 0

0346 08.243 0025 2.034 3.3.90.39.t6.00.00
346 08.243 0025 2.034 3.3.90.39. 19.99.00 0

36t 08.244 0022 2.035 3.3.90.39.t6.00.00 0

3.3.90.39.19.99.00 0361 08.244 00222.035
368 08.244 0022 2.036 3.3.90.39.16.00.00 0

3.3.90.39.t9.99.00 0368

09.01

08.244 0022 2.036
940381 08.244 00222.0t4 3.3.90.39.t6.00.00

381 08.244 0022 2.0t4 3.3.90.39.19.99.00 940
3.3.90.39.t6.00.00 934394 08.244 0022 2.075

934394

09.02

08.244 0022 2.075 3.3.90.39.19.99.00
404 08.243 0025 6.044 3.3.90.39.16.00.00 0

09.03
08.243 0025 6.044 3.3.90.39.19.99.00 0404

103t79 t2.36t 0006 2.019 3.3.90.39.16.00.00
179 12.3610006 2.019 3.3.90.39.19.99.00 103

3.3.90.39.16.00.00 t04180 12.361 0006 2.019
104180

06.02

12.361 0006 2.019 3.3.90.39.r9.99.00
27.812 0015 2.025 3.3.90.39.16.00.00 0235

3.3.90.39.19.99.00 0235
07.02

27.812 0015 2.025
0476 18.541 0033 2.058 3.3.90.39.t6.00.00
0t2.0t 18.s4r 0033 2.058 3.3.90.39.19.99.00476

3.3.90.39.16.00.00 0268 10.301 0016 2.027
3.3.90.39.19.99.00 0268 10.301 00162.027

30310.30r 00t6 2.027 3.3.90.39.16.00.00269
3.3.90.39.19.99.00 303269 10.301 0016 2.027
3.3.90.39.16.00.00 348270 10.301 0016 2.027

348

08.02

10.301 0016 2.027 3.3.90.39.19.99.00270
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Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@rtn¡luç_lç_irq.Dlgp_y,_bLlLiç_i_u_LS4"Q!2@trl:t-r-nç-lç-ittr"pr:gl)-y.L- - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



SAlf

MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo penexÁ,

289 10.301 00162.029 3.3.90.39.16.00.00 494
289 10.301 00162.029 3.3.90.39.19.99.00 494
533 t5.4s2 0036 2.06s 3.3.90.39.16.00.00 0
533 t5.452 0036 2.06s 3.3.90.39.19.99.00 0
534 15.452 0036 2.06s 3.3.90.39.16.00.00 504
s34 15.452 0036 2.065 3.3.90.39.19.99.00 504
536 15.452 0036 2.065 3.3.90.39.16.00.00 5ll
536

14.01

15.452 0036 2.065 3.3.90.39.19.99.00 511
138 26.782 0005 2.013 3.3.90.39.t6.00.00 0
138 26.782 0005 2.013 3.3.90.39.19.99.00 0
139 26.782 000s 2.013 3.3.90.39.16.00.00 510
r39

05.01

26.782 0005 2.013 3.3.90.39. 19.99.00 510

5 - coNDrÇons PARA PARTTcIPIçÃo:

5.1. Esta licitação destina-se exclusivamente à participação de Microempresas ou empresas de Pequeno
Porte.

5.2. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da
contratação e que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos.

5.3. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:

a) Pessoa fisica;
b) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
d) Interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
Ð Empresas que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente

ligado ao govemo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até o terceiro grau, com agente público
que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, pregoeiro(a) ou servidor lotado
nos órgãos encarregados da contratação.

6 - FORMA DE APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS (n" 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO (n" OZ):

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA (envelope no 01) e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (envelope no 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um
deles, em sua parte extema, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

6.1.1. Para o Envelope no 0l:
PREGAO PRESENCIAL NO 08II2O22

PROCE S SO ADMINISTRATTVO N' 133 I 2022
ENVELOPE PROPOSTA (envelope n'01)

NOME DA EMPRESA
CNPJ

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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6.1,.2.Para o Envelope no 02:
pn¡ceo PRESENCIAL N' 08 I 12022

PROCE S SO ADMINISTRATTVO N' 133 I 2022
ENVELOPE DE DOCUMENTOS (envelope n'02)

NOME DA EMPRESA
CNPJ

6.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO lenvelope 02) poderão ser apresentados em original, por
cópias autenticadas por cartório ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial, aceitando-se os expedidos via internet. Sempre que necessário, suas autenticidades/
validades comprovadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou membros de equipe de apoio, onde os quais serão verificados
em momento oportuno.

6.2.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao(à)
PREGOEIRO(A), por ocasião da abertura do envelope n" 02,para a devida autenticação.

6.2.1.1. Para fins da previsão contida nos subitem 6.2.1., o documento original não precisa, necessariamente,
integrar o ENVELOPE.

6.2.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que
necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do(a) PREGOEIRO(A).

6.2.2. Os documentos apresentados, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por
autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

6.2.3. Somente serão aceitas certidões, com validade, cujas expedições/emissões não ultrapassem a 60
(sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.

7 - CONTEÚNO NA PROPOSTA:

7.1. A proposta de preço, deve ser gerada a partir das orientações constantes no seguinte endereço
https://manneleiro.atende.net/autoatendiurento/servicos/enviar-proposta-de-licitacoes/cletalhar/1.

7.1.1. O número e senha do protocolo, deverão ser apresentados no dia da sessão Pública, para alimentação
do sistema de apuração.

7.1,2. Obngatoriamente a Proposta de preço deverá ser apresentada na forma impressa e assinada, em papel
44, de preferência encadernadas ou grampeadas de modo que não existam folhas soltas; impressa com
clareza, sem rasuras ou entrelinhas que dificultem a análise. Na proposta constar:

a) Especificação, marca e/ou procedência do produto cotado (quando for o caso);
b) Preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas decimais, valor total e valor

global, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no Anexo
I;

c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação, ficando
estabelecido que na omissão será considerado e aceito este prazo:

d) Dados do fornecedor/empresa, conforme campos solicitados;
e) Dados do Representante Legal da empresa ou Procurador, conforme os campos solicitados; (e

assinatura na forma impressa).

CNPJ: 76.205.665/000 l -01
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Nota: Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao

cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer naitreza,
frete, embalagem etc.

7.2. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.3. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do
objeto do edital, será considerado o primeiro.

7.4. O CNPJ/MF e ou CPF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo da empresa que efetivamente fornecerá o objeto da presente licitação.

7.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para o fornecimento do
objeto licitado, como despesas e encargos inerentes ao fornecimento dos mesmos.

7.7.8m nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de

pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

7.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão
a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas
contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

7.9. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, grawras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

I - CONTEÚDO nOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃ,O:

8.1. Os DOCUMENTOS DD HABILITAçÃO - ENVELOPE 02, para o presente certame, apresentados
na forma estabelecida neste edital são:

8. 1. 1. HABTLTTAçÃ,O ¡URÍnrC¡,:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da

respectiva sede;
c) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: CertifÏcado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM no 16, de 2009, cuja

aceitação ftcarâ condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor. gov.br.

8.I.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
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Nota: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a documentação fiscal e/ou
trabalhista mesmo que haja restrição.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou

sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com aFazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Coniunta

de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da Uniäo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;

d) Prova de regularidade para com a F''azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos
tributos relacionados com o objeto licitado;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o
objeto licitado;

Ð Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS);

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Nesativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei no 12.440, de 07 de
julho de 2011.

8. I.3. REGULARIDADE ECONÔMICA:

a) Certidão neeativa de pedido de falência ou recuperacão iudicial ou extraiudicial, 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.

8. 1.4. DECLARAçÃO UNTFICADA:

a) Declaração Unificada, conforme Anexo IV

8. 1.5. DOCUMENTOS FACULTATIVOS:

a) Declaração de que a empresa possui conta corrente junto a agência bancária (Anexo VIII).

8.2. As proponentes que possuírem o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL com validade,
emitido pela Prefeitura de Marmeleiro, ou outro equivalente do âmbito Estadual ou Federal, poderão

substituir os documentos exigidos para habilitação, no todo ou em parte, a documentação que se encontra
vencida deverá ser apresentada com prazo de validade atualizadojunto ao Certificado de Registro Cadastral,
através de sua apresentação na forma estabelecida no presente edital, assegurando-se aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes do respectivo cadastro.

8.3. Documentos constantes neste item, apresentados no momento do credenciamento poderão deixar de

compor o envelope "DOCUMENTAÇÃO".

8.4. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitações de substituição de documento àquele exigido no
presente EDITAL e seus AI\ùEXOS.

8.5. Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome; no caso da

licitante ser a filial, todos os documentos apresentados deverão ser em nome da filial, exceto aqueles de
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validade conjunta por força de lei. Caso a licitante (matriz) queira executar as contratações através de filial,
deverá apresentar, também, os documentos previstos para habilitação desta, e vice-versa.

9 - CONSULTA, DIVULGAçÃO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Av. Macali, no 255, Divisão de Licitações,
durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 as 1l:30, e das 13:30 as 17:00 horas, até a data
aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes'.PROPOSTA" e "DOCUMENTAç4O". Sua
obtenção, gtatuita, poderá se dar no site www.marmeleiro,þr.gov.br.

9.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município, divulgado no PORTAL DA
PREFEITURA (www.marmeleiro. pr. r¡ov. br).

10 - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitações de cópias da legislação
disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado.

10.1.1. A pretensão referida no subitem 10.1. poderá ser formalizada por meio de requerimento endereçado à

autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes no subitem
9.1.. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhando por meio de e-mail
licitacao(a)manneleiro.pr.gov.br, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo
indicado também no subitem 10.1.3.

10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal

10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de até I (um) dia útil, a contar do recebimento da
solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se
ciência às demais licitantes, através da divulgação do pedido e do esclarecimento no Portal da Transparência.

11 - PROVTDÊNCTAS/TMPUGNAçÃO AO EDTTAL:

11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e

seus anexos, observado, para tanto, oprazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas.

1l.l.l. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes
no subitem 9.1.. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-

mail licitacao(ðurarmeleiro,pr.eov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado
também no subitem 11.1..

Il.l.2. A decisão sobre a impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do
PREGÃO, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data da sessão pública, com juntada nos autos do
processo e divulgação no Portal da Transparência.

11.1.3. O acolhimento da impugnação exige, desde que implique em modificação(ões) do ato convocatório
do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original e designação de nova data para a rcalização do certame.
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12 - CREDENCIAMENTO:

12.1. O CREDENCIAMENTO dos representantes deverá ser entregue ao(a) PREGOEIRO(A),
respondendo o licitante por sua autenticidade e legitimidade. O representante deverá identificar-se e exibir a

Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
conforme modelo Anexo II deste Edital com CNPJ: da proponente, com poderes específicos para, além de
representar a proponente em todas as fases do PREGÃO, formular verbalmente lances, desistir verbalmente
de formular lances, negociar a redução de preços, desistir pelo silêncio da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediatamente e motivadamente sobre a intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, assinar aatada sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados
pelo(a) PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacÍdade/competência do outorgante para constituir mandatário.

12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, ao invés de Ínstrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investida.

12.4.É admitido somente um representante por proponente.

12.5. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as

exigências previstas impossibilitará, exclusivamente, apritica de atos presenciais.

12,6, A Declaração de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP ou MEI
(Micro Empresa Individual) a ser assÍnada pelo proprietário da empresa, que será recebida
exclusivamente nesta oportunidade nos Termos do Anexo V, acompanhada pela Certidão Simplificada
de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte atualizada pela Junta Comercial do Estado da sede da
licitante, exceto para MEI (Micro Empresa Individual).

13 - RECEBTMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

13.1. A análise dos documentos de credenciamento (fora dos envelopes): Declarøção de que a proponenle
cumpre com os requísìtos de habilitøção e documento de identiticøção, Declaração de ausência de
parentesco com servidor público Municipal, Declaração de ME e EPP ø s¿r assinada pelo proprietário da
empresa, acompanhada da Certìdão sìmplíftcada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, serâ o
primeiro ato da sessão.

l3.l.l. A ausência dos documentos elencados no subitem 13.1. ou a apresentação em desconformidade com
as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão.

13.1.2. Recebidos os envelopes e documentos, passar-se-â para a abertura dos envelopes Propostas

14 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
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14.1. Compete ao(a) PREGOEIRO(A) proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS,
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO.

14.2. Iniciada a fase de credenciamento, não serão admitidos novos proponentes.

ls - EXAME E CLASSTFTCAçÃO DE CONFORMTDADE DAS PROPOSTAS:

15.1. O(A) PREGOEIRO(A) examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas
noitem6eT.

15.1.1. O exame envolvendo o(s) ofertado(s) implicará na constatação da conformidade do(s) mesmo(s) com
as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão
licitante.

15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, o(a)
PREGOEIRO(A) elaborará a classificação para a fase de lances, sempre em obediência ao critério de menor
preço unitário por item.

16 - DESCLASSTFTCAçÃ.O n¿.S PROPOSTAS:

16.1. Será desclassificada a PROSPOSTA que:

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

d) Apresentar com preço(s) manifestamente inexequível(is), ou superior ao constante no anexo I;
e) Apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.

16.2. Para alimentação da proposta no sistema de apuração do pregão é imprescindível o correto
preenchimento das informações no seguinte endereço:
https://marmeleiro.atencle.net/autoatendiurento/servicos/enviar-proposta-de-licitacoes/detalhar/1.

16.2.1. Havendo divergência de valores entre a proposta impressa e a proposta eletrônica prevalecerá os

valores da proposta impressa.

16.3. Não sendo possível a correção das falhas da proposta eletrônica será considerada válida a proposta

apresentada em papel, desde que atenda todos os quesitos do item 7.1. do presente edital.

17 - DEFINIçÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o(a) PREGOEIRO(A) selecionará,

sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço

e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até I0% (dez por cento)

àquela de menor preço.

l7.l.l. Não havendo, pelo menos,3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no

subitem 17.1., o(a) PREGOEIRO(A) selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor
proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem
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dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no
subitem 17.1

17.L2. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1., para efeito do
estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição
será levada a efeito a ordem estabelecida no sistema LC-CETIL, que ordena a definição pela ordem de
registro.

17.1.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, a Autoridade Competente
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃ.O, inclusive para outros aspectos pertinentes e o
próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO,
condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante, devidamentejustiflrcados.

18 - OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao valor da menor
PROPOSTA ESCRITA e/ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.

18.2. O(A) PREGOEIRO(A) convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de
maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço
será a última a OFERECER LANCE VERBAL.

18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades
constantes neste edital.

18.4. Quando convocado pelo(a) PREGOEIRO(A), a desistência da proponente de apresentar lance verbal
implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta registrada para a
classificação final.

18.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes, observado o valor mínimo estabelecido.

18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando todos os
proponentes declinarem da conespondente formulação.

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS e classificadas as

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre
com base no último preço/lance apresentado, o(a) PREGOEIRO(A) examinará a aceitabilidade do valor
daquela de menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

18.8. O(A) PREGOEIRO(A) decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço,
para que seja obtido preço melhor.

18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o(a) PREGOEIRO(A) igualmente verificará a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e sua aceitabilidade observados a decisão motivada da
negociação.
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18.10. O(A) PREGOEIRO(A) deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado
ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos
autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.

18.11. O(A) PREGOEIRO(A) pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar
informações acerca dos custos (planilha e demonstrativos) em que incorrerâpara o atendimento do objeto do
PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o iance verbal de menor préço qu"
apresentar.

18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos
insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a
desclassificação do proponente.

18.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS
DE HABILITAçÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da documentação de natureza
declaratória na própria sessão.

18.14. Para efeito de saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a
realizaçáo da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de documento(s), ou com a
verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ainda por qualquer outro método que venha a
produzir o(s) efeito(s) indispensável(is).

18.15. Aberto o invólucro'odocumentação" da MEÆPP, havendo restrição quanto a regularidade fiscal e/ou
trabalhista, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para sua rcgulanzação, prorrogável por igual
período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Autoridade Competente, a contar da intimação para
regularização e assinatura da Ata de Registro de Preços.

18.16. A não regularização fiscal e/ou trabalhista no prazo estabelecido no subitem 18.15., implicará
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do
disposto no artigo 4o, inciso XXIil, da Lei no 10.520, de 17 de julho de2002.

18.17. Se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO(A) examinará a oferta
subsequente de preço, observado os procedimentos previstos neste edital quanto a fase negociação e recurso,
até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, observando-se
igualmente as previsões estampadas nos subitens anteriores.

18.18. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será
declarada vencedora.

19 - RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGAO ou que tenha(m)
sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s), deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s)
intenção(ões) de recorrer.

19.2. Havendo interposição motivada de recurso contra qualquer ato do procedimento, a recorrente poderá
juntar as razões recursais no prazo de 03 (três) dias, sem prejuízo das prerrogativas do(a) Pregoeiro(a) na
própria sessão pública.
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19.3. As demais proponentes ftcam, desde logo, intimada para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a coner no término do prazo do RECORRENTE.

19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o(a)
PREGOEIRO(A) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente
informado, à autoridade competente para decisão.

19.5. Os autos do PREGAO permanecerão com vista franqueado aos interessados, no endereço e horários
previstos no subitem 9.1. deste Edital.

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu Acolhimento importarâ na invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

20 -ADJUDTCaÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada daintenção de interporrecurso, importará na decadência
do direito de recorrer, competindo ao(a) PREGOEIRO(A) adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s)
proponente(s) declarada(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos autos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a
autoridade competente deve, se for o caso, praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do certame à(s)
proponente(s) vencedora(s).

2l - HOMOLOGAÇÃO:

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

21.2. 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, .

21.3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
encaminhada pelo correio e/ou por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

21.4. 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
procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

21.5. O prazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocoffa motivo justificado
aceito pela Administração.

21.6. O resultado final do PREGÃO será publicado no órgão oficial do município e estampado na Internet
nos endereços constantes neste Edital.

22 - CONTRATIÇÃO:
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22.1. A contratação se fará nos terrnos do instrumento anexo ao presente Edital (ANEXO VII), com eficácia e

vigência constante do mesmo, cujo extrato será publicado no órgão oficial do município, nos termos do
Pardgraþ único do artÍgo 61, dø Lei Federal n'8.666/93.

22.2. Parc a assinatura do instrumento de contrato, pelo representante legal ou procurador, será verificada por
meio da Internet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS) ou situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da
Fazenda Nacional.

22.3. A recusa injustificada de assinar o instrumento de contrato no prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatória, sujeitando-se às sanções
previstas no item 34.

23 _ ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO:

23.1. O objeto do Contrato será recebido de acordo com as cláusulas do ajuste, nos exatos termos da
contratação levada a feito.

23.2. Os itens objeto deste PREGÃ,O serão entregues e recebidos provisoriamente no âmbito estabelecido
neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para efeito simultâneo ou posterior verificação,
conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade,
perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo, observando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas
corridos de sua entrega.

23.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatória, nos termos das

prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e instrumento contratual dela decorrentes.

24 -DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

24.1. Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para assinar o Termo da

Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias, nos casos em que o Termo da Ata de Registro de Preços
for encaminhada via correio e/ou por correio eletrônico, a contratada terá o mesmo pÍazo para devolução (em
até 5 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei n" 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

24.2. A aquisição com os fornecedores registrados será formalizadapela Municipalidade, por intermédio da

emissão da Nota de Empenho.

25 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

25.1. A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do Departamento
solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e
Contratos n' 8.666193, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,
tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual. Entre suas atribuições está a de apurar

a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no ari.78 e 88 da Lei 8666/93 que

trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos

ilícitos.
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25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas à

autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

25.3. O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto,
valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

26 _PR.AZO E LOCAL DE ENTREGA:

26.1. Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados nos prazos e condições, em local e horário
estabelecidos no Anexo I deste Edital.

26.2. O objeto da licitação será acompanhado e/ou fiscalizado, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente.

27 - DAS OBRTGAçÕBS nO CONTRATANTE:

27.1, Compete ao Contratante:

27.1.L. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do instrumento contratual.
27.1.2. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou
total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços prestados.
27.1.3. Efetuar o pagamento na forma eprazo previstos.
27.1.4. Havendo interesse público, alterar no decorrer da execução do instrumento contratual, o horário e
local de trabalho, preservando-se o mínimo de horas/dia.

28 - OBRTGAÇOES DA CONTRATADA:

28.1. Compete à Contratada:

28.1.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do instrumento contratual, em todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
28.1.2. A Contratada responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos serviços executados em decorrência
deste instrumento contratual, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil.
28.1.3. A Contratada, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável:

a) Por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a terceiros, em
decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento contratual;

b) Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, imprudência e/ou
imperícia, na execução dos serviços contratados;

c) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente
instrumento contratual;

d) Pela locomoção até os locais onde serão prestados os serviços.

29 _ PAGAMENTO:

29.1. O pagamento será realizado, mediante à entrega do objeto e apresentação de nota fiscal pela contratada,
no período de 0l a 15 do mês subsequente a realização dos serviços uma vez implementada as demais
condições exigidas na forma de pagamento.
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29.2. O pagamento será efetuado obrigatoriamente em conta Corrente da proponente vencedora indicada pela
Contratada no Anexo VIII do presente Edital.

30 - DA GARANTIA CONTRATUAL:

30.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO

31 - DA REVrSÃO DO REGTSTRO DE PREÇOS:

31.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto,
valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

32 - DO REAJUSTE DE PREçOS E REEQUTLTBRTO ECONÔMrCO FTNANCETRO:

32.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados

32.2. Caso haja alteração imprevisível no custo, caberâ ao contratado requerer e demonstrar
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no artigo 65,ll,ud,
da Lei n" 8.666193.

32.3. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

33 - DO CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE PREÇOS:

33.1. O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões

33.1.1. A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de

casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado.

33.1.2. Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:

33.1.2.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preço.
33.1.2.2. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva Nota Fiscal ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
33.1.2.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados

no mercado.

33.2. Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de

Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a80 da Lei 8.666193.

33.3. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo

administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos

demais fornecedores registrados a nova ordem de registro.

34 - SANçÕES ADMINISTRATIVAS:

34.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatario que:
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34.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta.

34.1.2. Apresentar documentação falsa.

34.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

34.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

34.1.5. Não mantiver a proposta.

34.1.6. Cometer fraude fiscal.

34.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

34.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaraçáo 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.

34.3. Nos termos do artigo 87, daLei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial
de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e

criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fornecedor registrado as seguintes sanções

administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Multa moratória de 0,33Yo (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;
c) Multa compensatória de 20Yo 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 inadimplidat
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7" da Lei 10.520102, sem prejuízo 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 Municipal deconentes 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.

34.4. 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 MarmeleiroiPR.

34.5. 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.
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34.6. Do ato que aplicar a penalidade caberâ 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 parua apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

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

34.8. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.66611993.

34.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levarâ em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em
consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administração, observando o princípio da proporcionalidade e darazoabilidade.

34.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

35 - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

35.1. As partes declaram conhecer as nornas 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 benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que

constifuam prâtica ilegal ou de comtpção, 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.

36 - DISPOSTçOES GERAIS:

36.1. As nonnas disciplinares deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,

observadas a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, e
dos contratos delas decorrentes.

36.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

36.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer atolfato superveniente que impeça a

realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local estabelecido neste EDITAL, desde que não haja comunicação do(a)

PREGOEIRO(A) em sentido contrário.

36.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões do

interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.
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36.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da

proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação,

durante arealização de sessão pública do PREGAO.

36.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a participação no presente certame, sendo que o órgão

licitante não se responsabilizarâ, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independente da condução ou

do resultado do PREGÃO.

36.7. Aapresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições

previstas neste Edital e seus Anexos.

36.g. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colocados

em qualquer fase do PREGÃO.

36.9. A adjudicação do(s) item(s) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direito à contratação.

36.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), farão parte

integrante do conffato, independentemente de transcrição'

36.11. São anexos do presente Edital:

TERMO DE DO OBJETOANEXO I
AI\EXO II MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

MODELO DE DE QUE A PROPONENTE CUMPRE COM OS

REQUISITOS DE HABANEXO III
I]NIFICADAMODELO DEANEXO IV

DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PORTEANEXO V
DE IA PARENTESCOMODELO DEANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DEAI\EXO VII
D DE QUE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE JL'NTO A
AGÊNc IAANEXO VIII

31.12. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo(a) PREGOEIRO(A), com

base nas legislações Federal, Estadual e Municipal e, subsidiariamente, nos princípios gerais de direito.

31.13. Será competente o Foro da Comarca de Marmeleiro, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais

privilégio qu" ,"¡u para solução de questões oriundas deste PREGÃO'

Marmeleiro,03 de agosto de

Pilati
Prefeito
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊNcI¿. Do oBJETo

EDITAL nn pRncÃo N" 081/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13312022
MODALIDADE: PN¡CÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO UXlrÁnIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de
cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

1 - O presente documento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para o item
objeto do Pregão Presencial n' 0811202} bem como condições de pagamento, recebimento, prazo,local de

entrega e obrigações da licitante.

1.1. As especificações dos serviços e os valores máximos estimados são os seguintes:

Item Quant. Unid. Descriçõo

Valor
Unitário
Móximo
AceÍtóvel

Valor Total
Máximo
Aceitável

I 90 Un
Prestação de serviço para confecção de cópia de chave
tamanho pequeno (YALE). 12,05 1,084,50

7 49 Un
Prestação de serviço para confecção de cópia de chave
tamanho médio (GORGE). 22,32 1.093,68

33,75 1,383,753 4l Un
Prestação de serviço para confecção de cópia de chave

tamanho grande (TETRA) quatro lados.

4 48 Un

Prestação de serviço para destravamento de fechadura
simples, incluindo o custo do material, da mão-de-obra e o
deslocamento até o local onde deverá ser executado o
serviço,

90,70 4.353,60

5. I 32,005 40 Un

Prestação de serviço para destravamento de fechadura e

fornecimento de cópia de chave simples, incluindo o custo
do material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local
onde deverá ser executado o serviço.

128,30

4.209,646 29 Un

Prestação de serviço para confecção de chave simples para

automóvel, incluindo o custo do material, da mão-de-obra e

o deslocamento até o local onde deverá ser executado o
serviÇo.

145,16

t7 Un

Prestação de serviço para confecção de chave codificada
para automóvel, modelo simples, incluindo o custo do

material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local onde
deverá ser executado o serviÇo.

445 25 7.569,257

662,22 6.622,208 10 Un

Prestação de serviço para confecção de chave codificada
para automóvel, modelo pantográfica, incluindo o custo do

material, da mão-de-obra e o deslocamento até o local onde
deverá ser executado o serviço.

125,10 1.000,80Un
Prestação de serviços para confecção de chaves para

máquina pesada, modelo simples sem código, incluindo o

custo do material. da mão de obra e o deslocamento até o
9 8
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local onde deverá ser executado o serviço.

1.2. O valor máximo estimado da licitação é de R$ 37,988,62 (trinta e sete mil e novecentos e oitenta e
oito reais e sessenta e dois 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 -PF.AZO E LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIçOS E VIGÊNCIA:

2.1. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser realizados, parceladamente, de acordo com a
necessidade do Departamento requisitante, durante o período de vigência da Ata de Registro de

Preços/Contrato, da seguinte forma:

2.1.1. O serviço deverá ser prestado, incluindo o custo do material, mão de obra e o deslocamento até o

local onde deverá ser executado o serviço.

2.2. A empresa vencedora, deverá atender as solicitações da Administração Municipal, no prazo

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento do recebimento da ordem de compra.

2.3. Os prazos de que tratam o item 2.2. podeño ser proffogados uma vez, por igual período, quando

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

Administração.

2.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando qm desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeito ou consertado no
prazo de 4 (quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das

penalidades.

3 - OBRTGAçÕES DA CONTRATADA:

3.1. Executar os serviços conforme o estabelecido na Ata de Registro de Preços e de acordo com a
conveniência e as necessidades dos departamentos, conforme ordem de serviço.

3.2. Os serviços serão conferidos por servidor(es) designado(s) pelos Departamentos indicado(s) na

minuta da Ata de Registro de Preços.

3.3. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concementes ao objeto da

presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das

obrigações assumidas.

CNPJ: 76.205.665/000 I 4l
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@.nilr¡clçllo.pt"gc,-v..h!_l l-r-c-i1içaI$Z@uiu.lnç]ç-i,ttl,pr.gtl-v-þ' - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

10 26 Un
Prestação de serviços para destravamento de veículo,
incluindo o custo da mão de obra e o deslocamento até o
local onde deverá ser executado o serviço.

121,70 3.164,20

475,00 2.375,001t 5 Un

Prestação de serviços para confecção de chaves para
máquina pesada, modelo codiftcada, incluindo o custo do
material, da mão de obra e o deslocamento até o local onde
deverá ser executado o serviço.

37.988,62Valor Total
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3.4. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações
fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o
objeto desta licitação.

3.5. 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 -DAS DTSPOSTÇOES GERATS:

4.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Licitador/Contratante
e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação,
isentando o Licitador/Contratante de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

s -DA FTSCALTZAçÃO DOS SERVrÇOS:

5.1. O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução da Ata de Registro de Preços, será
de responsabilidade dos Diretores dos Departamentos solicitantes ou servidor(es) indicado(s) pelos mesmos.

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e

prepostos.

5.3. 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 apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

CNPJ: 76.205.665/000 I 4 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(ârrnalr¡ç,1ç!r.o,p::gp--u.=þrl-Ic-itacaa03@[nrnç]çrr-a.p!,gov,lr'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL DE PREGÃO N" 081/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13312022
MODALIDADE: PREGÂ.O PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO I.JNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de

cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessÍdades dos Departamentos solicitantes.

Obs.: Nø hipótese de øpresenlação desta procuração por instrumento particulør, a mesma deverá vir
acompønhadø de cópiø do Contrøto Social da proponente, ou de outro docwnento, onde esteja expressa a
capacidøde / competêncìa do outorgante pørø constituìr mandatdrìo.

Por este instrumento particular a (Razão social da Empresa com sede (endereço completo a matnz) inscrita
no CNPJ/MF sob no neste ato representada por seu sócio-gerente/presidente/diretor

::::::::::::::::: ::::::::: :*:::::"r:ili'å,.:ioËå'ffl" äf iå;;,;;;; '*?"") lllilll'".ii'Íil
..... conferindo-lhe amplos poderes para representar a (razáo social da Empresa)

perante à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, no que se referir ao PREGÃO presencial no .....12022 com
poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGAO, inclusivg apres-entar

DECLARAÇAO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇAO e

DECLARAÇÃO NB NÃO POSSUIR PARENTESCO COM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OS

envelopes Proposta de Preços no 0l e Documentos de Habilitação n" 02 em nome da outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas

etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos

administrativos ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados
pelo(a) PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao qertame, em nome da

outorgante.

,-de de2022.

(Assinatura do representante legal da licitante)
Nome Completo

Nota: Documento obrigatório - apresentar fora do envelope, no início da sessão - acompanhado de cópia do

Contrato Social e por documento de identidade com foto do credenciado.

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com

o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: lic-þ-c-1q(@$¡ll¡çlerlo.pr,ge-v-.br llicit¡lc¡sú2(4uatm-elç-i¡-tt-,p,¡gru.*l[ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ANEXO III

DECLARAçÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO (*)

EDITAL DE PREGÃON" O8II2O22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 133 I 2022
MODALIDADE : PREGÄO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de

cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4o, VII da lei no 1052012002 a empresa (Nome da

Empresa), CNPJ/MF N'(000), sediada (Endereço Completo), cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o PREGAO PRESENCIAL N"...../2022, cujo o objeto é (mencionar objeto)

de2022

Norne
RG/CPF
Cargo:

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com

o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.

CNPJ: 76,205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5 -000

E-mail: li-c-it¿r;¡p1@uu.rnc-l-c-:tiLlu,gq-v-.þr..1--Lçrr¿qloQ?ß)¡:titt¡uc-Lçirq,pr"gl-y.!r¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

de
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ANEXO IV

MoDELo DE DECLARAÇÃo unrrrcADA
(papel timbrado da licitante)

EDITAL oB pnncÃo N" 08l/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13312022
MODALIDADE: PngCAO PRESENCIAL
TIpO: MENOR PREÇO UlUrÁRlO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de

cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessÍdades dos Departamentos solicitantes.

Ao(Á) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa .......
seu representante legal infra-assinado, que

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n.o 8.666193, acrescido pela Lei n.o 9.854199,
que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não empregamos

menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de

14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Portador(a) do RG
sob no e CPF' ,, cuja função/cargo é

;;RöJ;;d;;;;;;;. 
...(sócio administradorþrocurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura da Ata

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública

impeditiva de relacionamento comercial com aAdministração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

conhatantes ou ocupantes de 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, bem como em caso de eventual conhatação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja

encaminhada para o seguinte eideËço:
E-mail:
Telefone: Q

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema

de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fomecidos.

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) portador(a) do CPFÀ4F sob n.o ............., para

ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial n.o
**'x/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus

Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Local e Data
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legívell Cargo/Carimbo do CNPJ)

.. de2022.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: liciBçaE@¡nalr¡clcirùp¡go-y.trf-1js.t1iÌçaoQ-2-@tua':rrs-lç-i¡o,f)J gc,-v-br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO N'08I/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 133 I 2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREçO LINITÁRIO POR ITEM

OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de
cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N" .......... sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de

direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão presencial, que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006.

de2022.

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legivell Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com
o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura
do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitaç-ag!?.ruurcleir-q.u.g-oj.hllçit¡--ç:ilqq?.ø)ln¡unç.leiro,plgsy,hrj - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

de
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ANEXO VI

MoDELo DE DEcLAn¡.çno nn nusÊNcIA DE pARENTESco

EDITAL on pnnc.Ã.o N" o8l/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13312022
MODALIDADE: PNECÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO rrNIrÁruO POR ITEM

OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de
cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

(Nome da Empresø), neste ato representada por seus sócios (citar o nome de todos os sócios)
....... DECLARA(M) sob as penas da Lei que não mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou

participação com servidor ou dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, financeira ou trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, ou membros da

comissão licitante, pregoeiro(a) ou servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

(Local e Data)

Nome do representante legal da licitante
RG/CPF
Cargo:

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com
o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: !c-itqç¡p(@-r¡¡.u¡ç.le.i,rr.nleeLhr"llþi!¿-c-A.a02-@mirtmp-!ç-irs.!-l:,gpv..þ'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No x"*12022

(Pregão Presencial N" 081/2022 - PMM)

EDITAL on pnncÃo N'o8l/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 133 12022

MODALIDADE : PREGÂ.O PN¡SBNCIEI
TrPO: MENOR PREÇO UNlrÁRto PoR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de

cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,

atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

o MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídi ca de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob o

n" 76.205.665/0001-01, 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-r SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante denominado

CONTRATANTE; e a empresa :&'*,F,*;ßd"<, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o no

t(*{<,t<,F, COm Sede nU *,1.{,***, no *x**, Bairro {.t(tc,kd<, cidade de '*'t'k't, Estado do 'ß**{., cEP {'.{'!{'! Telefone
d<{<,**x,t ,(t(r(* representada por seu administrador, Sr. **x**'rx¡, portador da cédul a de(**)

identidade civil (RG) no ****'** SSP/** , e inscrito no CPF/MF sob o no 'k'&'ßtc'***'*' de ora em diante

denominada CONTRATAD..4, classificada para assinar a Ata de Registro de Preços, nos itens abaixo

especificados, que tem efeito de compromisso nas condições adas no Edital e na proposta de preços,

referente ao Edital de Pregão Presenciol n." 081/2022. A

implantação de Registro de Preços para aquisição/contratação dos produtos/serviços abaixo especificados

terá validade de 12 (doze) meses contados da assinatura desta ata, ou se1

O presente Registro de Preços

a, até ** de **'l. de 20**. A

existência do registro de preços não obriga a Administração a retirar todo o objeto licitado, sendo as

quantidades e valores acima especificados, uma estimativa de contratação. A empresa contratada deverá

atender as solicitações do Município de Marmeleiro mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade

solicitada, observados os limites máximos estimados

FORMA DE EXECUCÅO DOS SERVICOS: Os serviços' objeto desta Ata de Registro de Preços, deverão

ser realizados, parceladamente, de acordo com a necessl dade do Departamento requisitante, durante o

período de vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato, da seguinte forma: O serviço deverá ser prestado,

incluindo o custo do material, mão de obra e o deslocamento até o local onde deverá ser executado o serviço.

A Contratada, deverá atender as solicitações da Administração Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) horas, contados do momento do recebimento da ordem de compra. Os prazos poderão ser

profrogados uma vez, por igual período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e

desde que ocorra motivo justifîcado aceito pela Administração. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou

em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,

devendo ser refeito ou consertado no prazo de 4 (quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas

custas, sem preJ uízo da aplicação das penalidades' OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Executar os

erviços conforme o estabelecido na Ata de Registro de Preços e de acordo coln a conveniência e as
S

necessidades dos dePartamentos, conforme ordem de serviço. Os serviços serão conferidos por servidor(es)

Valor
Total

Valor
UnltárioQtde

Unid.
Medida

DescriçñoItem

Valor Total Estimado

u^s -DA

CNPJ : ?6.205.665/000 l'0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-rnail: licit¡_c¡¡gl¡r:¡ urclc ir-o.pr.gov.'.h /.licilacrt-n{).2(r)rnalrnt:lcilo.pr'gtrv br'- Telef-one: (46) 3525-8107 / 8 105
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designado(s) pelos Departamentos indicado(s) na minuta da Atl de Registro de Preços. Responsabilizar-se e

ur.ui po. quuìrqu., taias ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais

custos, 
"nôurgo, 

inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas. Assumir

integral e exãlusivamente toda a ,".ponrubilidade no que diz respeito às obrigações fiscais, trabalhistas,

previdenciárias e todos os demais 
"nõurgor 

qrre poruentura venham a incidir sobre o objeto desta licitação'

Manter durante toda a execução da Ata ai negistio de Preços, em compatibilidade com as_obri8aÇ9"j_qolg!

assumidas, todas as condiçées de habilitaçãó e qualificação exigidas na licitação. DAS DIsPosIçoEs
GERAIS: A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Licitador/Contratante

e a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação,

isentando o Licitador/Contratante de qualquer rèclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos' DA

nisCÁilzlçÃo Dos sERvIços: o recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução da

Ata de Registro de preços, r".á d" responsabilidade dos Diretores dos Departamentos solicitantes ou

servidor(esf indicado(s) pelos mesmos. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a

,"rponrubiíidade do fòrnecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de

maierial inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da

administração è d" seus agentes e prepostos. Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da

execução da Ata de Registrõ de preçós, õitudos acima, procederão ao registro das ocorrências e adotando as

providências necessáriai 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 8666193 que trata das .Sanções

Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos' Ct-'íUSat¿

ounrt - Ms coiotõoni-on iÆÆtnNro n nouç,io onc4untYuiy'e: os pagamentos

serãoefetuado,-"n,@ls¿omêssubsequenteàentregadosprodutos/serviços,
mediante a apresentação da respeótiva Nota Fiscal que poderá ser entregue diretamente no Departamento de

Finanças ou'encami'nhada no seguinte endereço eletrônico: nf(ZDmarmeleiro,pr.sov'br. Os pagamentos

.or"râo por conta das dotações orçamentárias indicadas no edital de licitação, devendo o Departamento

solicitante verificar a dispónibilidade de saldo junto ao Departamento competente. A liberação dos

pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e

iúínicipal, Fundo de Garantia por Tempo áe servìço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(CNDT) ernitida eletronicamenie atravéi do site http://www.tst.ius.br, em cumprimento com as obrigações

assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. Os pagamentos serão efetuados exclusivamente

através de depósito na Conta bancária ãe titularidade da Contratada. CI'I|USULA OUINTA - DO GESTOß

DA ATA DE REGISTRO DE nRECOS: A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de

pr"õ; Dtr"i". d" Departamento que soli"itou o serviço/produto, ou pessoa designada para substituí-lo,

deniro dos padrões deteiminados pelã Lei de Licitações e Contratos no 8.666193, que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização áu ruu execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as

proviãências necessárias uo Á"u fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos nesta Ata.

bn1,e suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente

nos artigos 7g, g7 e gg da Lei g666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento

contratual e acometimento de outros atos ilícitos. As decisões e providências que ultrapassarem_ a

.o*prtèn"iu destes deverão ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas

CONVENiCNTE S. CI/íASUL/I SEXTA - DA REVISÃO DO REGISTRO DE PRECOS:. O GESTOT TCSPONSáVEI

pelaAtaa"n"@anhar,periodicamente,oSpreçospraticadosnomercadoparaoS
Lens registrados, nas ."r-á, condições de fbmecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preço¡

ou de outro processo disponívãI. CL-'íUSUuA SÉnUl - nO nn'l¿USfn On pnnçO, n
nnøoarutnntb pcor,ú*ttco n¡,¡,aNCnlno: ÑÁte a vigência do Registro de Preços, os valores

ãoimprevisívelnocusto,caberáaContratadarequerere

demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro' com fundamento no

artigo 65, II, ,,d,,, da Lei n" 8.666193; Os valores recompostos somente serão repassados após TtilSjYj";
devólução do Termo assinado (conforme o caso) e publicaçao do Termo de Aditamento. CLAUSUL/I
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OITAVA - DO CANCEI¿IMENTO DO REGISTRO DE PRECOS: O REgiStTO dE PTEçOS POdETá SET

idocomprovareStarimpossibilitadodecumprirassuas
exigências por ocãnência de casos fortuitos ou-de força mãior, devidamente comprovado; Por iniciativa do

órgão ou entidade responsável, quando a empresa: Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

Não comparecer ou ." ."ru.u. a retirar, no pruro estabelecido no edital, a respectiva Nota de Empenho ou

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; Não aceitar

reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; Além

dos motivos ¡á ptãuistõr, também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de Registro de

preços os descritos nos artigos 77 a BO da Lei 8.666193. o cancelamento de registro do fornecedor será

devidamente autuado no reslpectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou

entidade responsável, que dwerá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro'

ôlriliuLl NòNt' -'o¿s sllvcons ,qnutvsrRArtulst 9.1 comete infração administrativa' nos

t"..*duL"in.l0.@nte/adjudicatárioque:9.1'lNãoassinarotermodecontratoou
aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta' 9'l'2

Apresentar documentação falsá. 9.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame. 9.1.4 Ensejar o

retardamento da execrrção do objeto. 9.1.5 Não mantiver a proposta. 9.1.6 Cometer fraude fiscal' 9.1'7

Comportar-se de modo lnidôneo. i.Z Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa

quunio às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, "* quulqu", momentoda licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 9.3 Nos termos

do artigo gj , ia l-e¡ g.aeetgl e suas alterações, no .usõ de descumprimento total ou parcial de qualquer das

obrigaiões assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, e

obsãvado o devido p.or"rro legal, aplicai ao fornecedòr registrado as seguintes sanções administrativas,

segundo a gravidade ìa falta corãetidá: a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que

nãã u.u.r"tãrem prejuízos significativos ao objeto da contratação; b) Multa moratória de 0,33o/o (trinta e três

centésimos por cento) por diá de atraso injustificado (cuja justificativa não seja acatada pela Administração)

sobre o valor da puríau a que se refere ã obrigação, uié o limit" máximo de 10 (dez) dias, após o qual a

Administração poàerá optar pela manutenção daianção ou pelo cancelamento da Ata, com as penalidades daí

decorrentes; c) Multa compensatória de 20o/o do valor total do pedido de fornecimento no qual a

inegularidade sô refere, no óuro de inadimplemento total da obrigação ou, no. caso de inadimplemento

parc-ial, de forma propoicional à obrigação inâdimplida; d) Suspensão temporaria de participar em licitação e

impedimento de conúatar com a Administração, pêlo praz.o de ãté 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo

70 da Lei 10.520102, sem prejuízo das multar pr.uirtur em edital e das demais cominações legais; e)

Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão) sujeita(s),

ain¿ä à composição dås pérdas " iuno, causados à Administração Municipal decorrentes de sua

inadimplência, bem como arcará(ao) com a coffespondente diferença de preços verificada em nova

contratäção, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos

fixados pela inadimplente. 9.4 se a contratàáa 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 "o- .rtu 
-Preieitura 

", 
," ".ì", não iorem suficientes, o valor que sobejar será

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

Marmeleiro/pR. g.5 Em se tratando de adjudicaiária 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. q.o 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 encaminfr¿-to devidamente informado pari 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 aplicadal em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o

contraditório e a ampla defesa à coìtratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8'66611993' 9'9

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levat-â em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante' levando em
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consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administiação, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilt_dl9:.,9^.10^As penalidades serão

obrigatoriamente registradas no SICAF. CtÁÙsunq Dnclu¿ - n,l nnscls¡o: o, presente instrumento

poaäaserrescinà.ido:Administratiuu,n"n-t",uqualquertempoeporato'unilateraleescritodo
bONfnefANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193; a) Amigavelmente, por

acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, comprovada a conveniência para a

Administração M'unicipal; b) Judicialmente, no. t"r*o. da legislação. $1" No caso de rescisão por iniciativa

da CONTRATADA, o CôÑfneTANTE deverá ser notificado por escrito, com antecedência mínima de 30

(trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado. $2" A CONTRATADA reconhece os direitos do

òONfnefnNTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei no 8.666193' $3" A

CONTRATADA indenizará o GONTRATANTE por todos os prejuízo.s que este vier a sofrer em decorrência

da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. cLÁusuLA pqqlyl/' PNMEIRA - D44

wNcalÀC¡ot Esta ata esta vinculada aJ edital de Pregão Presencíal n' 081/2022 e à proposta da

C""tr.t.d"ñ."d" que a esta obriga-se manter durante toda a execução desta Ata, em compatibilidade com as

obrisações por ela assumidas, îodas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

ciÃasatÀ onclu¿ sneu¡ýo,q - oA rnAunn ø o,e cpRRupcÃo: As partes declaram conhecer as

obrasileira,dentreelas,aLeideImprobidade
Administrativa (Lei Federal À.¿ a.4zgttg92), a Lei Federal n.' 12.84612013 e seus regulamentos, se

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se

compromete, u Ãur, u qu"* quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto

po, äontu própria quunto poi int"i-edio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens

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

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

seja de formá direta ou indireta quanlo ao objeto deste contratg'_d,"1_T99 F Y1'!!i\da que seus prepostos,

administradores e colaboradoreÀ ajam da fn"r.u forma. cLÁasuLA DECIMA TERCEIRA - pAÇ

lliloilCOni rirvlst Aos casäs omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.o

lgjrq d" 17 d" Irlh o de 2002, dos Decretos Municipal n.o 1.519, de 26 de outubro de 2006 e n.o 1.567, de

27 de março de 2007, e, subsidiariamente a Lei nj 8.666193 " ,uu, alterações. Cl-'íUSUt¿, OÉçlm'a

OUARTA: DO FORO: Ás questões decorrentes da utilização da presente ata que não.possam ser dirimidas

administrativamente *rao på""ssadas e julgadas no Foro da Comarca de Marmeleiro, com exclusão de

qualquer outro, por mais påvilegiado que seþ. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão,

sendô redigida a present. Àtu, qrã apósìida eaprovada, vai assinada pelas partes interessadas'

Marmeleiro' *'*'Í'ü de *'r* *'r de 2022

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

Contratada
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ANEXO VIII

DEcLARAçÃo on eun A EMIREsA possu coNTA coRRENTE JUNTo r acÊNcr.l
sÄ.NcÁnIn

EDITAL on pnncÃo N" 081/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 133 I 2022
MODALIDADE: PNBCÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREçO UrulrÁnIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de
cópias de chaves de portas de imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras,
atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo), declaramos para os devidos fins
de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a Modalidade Pregão Presencial no

......12022, instaurada por esta Prefeitura Municipal, declaramos que possuímos conta corrente junto a

agências bancárias, para fins de depósitos por parte da Prefeitura Municipal de Marmeleiro, caso formos
vencedores do certame. Segue abaixo a identificação da mesma

Banco: no

C/C: no

Empresa:

Agência: no

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de de2022

Nome
RG/CPF
Cargo:

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com

o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.
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Marmeleiro,22 de júho de2022

Parecer Controle Interno n.' 19512022

De: Unidade de Controle Interno

Para: Prefeito de Marmeleiro

O Processo em análise por esse controle é referente ao procedimento licitatório de n' 13312022 na

modalidade Pregão Presencial n" 081/2022, tipo o'menor preço unitário por item", objetivando a contratação

de empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de portas de

imóveis e de veículos e destravamento de fechaduras.

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 de20L9, do Decreto no 7.746, de

05 de junho de2012, da lnstrução Normativa SLTI/I4P no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução

Normativa SEGBS/lvfP no 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, dal,ei no 11.488, de 15 de junho de2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-

se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n" 1.519/2006, de26 de

outubro de 2006, Decreto Municipal 1567, de27 de março de2007, bem como as norrnas 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 prlblicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

DO PROCEDIMENTO

A modalidade de licitação denominadapregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns,

possui como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando custos parc a

Administração Pública.

Ressaltamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a

Administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os

princípios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até a presente data:

1. Solicitação de abertura de licitação feita pelos Departamentos de 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,

sendo verificada existência de justificativa para a presente contratação conforme solicitações

juntadas as páginas 01 a 06.

2. A composição dos preços foi realizada através de pesquisa com empresa do ramo de atividade

pertinente ao objeto da presente contratação, pesquisa junto ao site do TCE-PR e Ata de

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
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Registro de Preços desta municipalidade referente ao ano de 2021, obedecendo assim o

disposto no art. 3o, inciso III da Lei n" 10.520102. 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. Consta Parecer Contábil quanto à existência de orçamento.

4. Consta documento informando a existência de recursos flrnanceiros assinado pelo diretor do

Departamento de Finanças.

Da análise das minutas do edital e Ata de Registro de Preços:

l. A modalidade escolhida para o Registro de Preços está correta, uma vez que a Lei 10520/02

em seu art. l1 aautonza.

2. O critério de julgamento adotado é o de menor preço unitário por item, estando contemplado

no preâmbulo e no item 3.1 do edital.

3, O edital contempla no item 5.1 que esta licitação destina-se exclusivamente à participação de

Microempresas ou empresas de Pequeno Porte.

4. Em relação às minutas de Ata de Registro de Preços, verifica-se que guarda legalidade com o

disposto na Lei 8.666193, contemplando as previsões do artigo 55, estando presentes as

cláusulas essenciais.

CONCLUSÃO:
Diante do atendimento dos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer.

r
Luciana

Coordenadora da Unidade de Controle Interno
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Certifrco para os devidos fins, que nesta data, às 10h35, foi entregue na Procuradoria Geral

o Processo Administrativo no I3312022-LIC, de Liciøção na modalidade Pregão Presencial no

08U2022.

Marmeleiro,22 de julho de

Erofu ura ?),fu nt cipøl do cl,hrrnoløt ro
Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 -Foneßax(46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

'),&,*h#,^,^

Assistente Administrativo
Procuradoria Geral
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@rofuura d,funictpøl do dlarrnohro
- Estado do Paraná ' CNPJ 76.205.66510001-01

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - FoneÆax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro , 02 de agosto de 2022.

Processo Administrativo n.o 133 12022
Pregäo Presencial n.' 08112022

Parecer Jurídico n.' 36812022

I - Da Consulta

Os autos onde transcorre o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial

n.'08112022, do tipo menor preço em regime de valor unitario do item, foram encaminhados, a

esta Procuradoria Jurídica, nadatade22 de julho de2022,para análise e emissão de Parecer, em

atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193.

Submete-se à apreciação o processo visando o registro de preços para eventual e futura
contratação de empresa para prestação de serviços de chaveiro, nos termos do protocolo geral n.o

71.600, datado de28 dejunho de2022.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratação,

levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento financeiro,
manifestação da controladoria intema, Portaria e Certificado de Pregoeiro e minuta do edital com

os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Carta de Credenciamento;
Anexo III - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo [V - Declaração Unificada;
Anexo V - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI - Declaração de Ausência de Parentesco;
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VIII - Declaração de Possuir Conta Corrente Bancária;

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Presencial em análise apresenta

como objeto o registro de preços para prestação de serviço de chaveiro.

Foi apresentada justificativa paru a escolha da modalidade de forma presencial, por

entender a gestão que a forma eletrônica trará desvantagens. A justificativa apresentada é de que

qualquer empresas, mesmo distantes, podem participar e acabar prejudicando a execução d.o

Ø
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contrato, e, consequentemente, prejudicando a Administração. Cita também que se optando pela

forma presencial os participantes demonstram maior interesse, optando assim pela modalidade

pregão, na forma presencial.

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de nonnas gerais sobre

procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei no 10.520102 e a Lei n" 8.666193.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei no 10.520102, em seu art. lo,

assim prevê:

"Art. 1o. Paraaquisição de bens e serviços comuns, poderó
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por essa Lei.
Parágrafo único, Consideram-se bens e serviços comung
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 anáIise das minutas de edital e de contrato será conduzida àlt:z dalegislação aplicável

ao presente caso, ou seja, a Lei no 10.520102, Lei n o 8.666, de 2l de junho de 1993 e atualizações;

Lei Complementar no 12312006 e atualizações, que versam sobre o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos correlatos.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões

relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá

observar a legislação supracitada, principalmente no tocante 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 necessária, bem como a forma de execução.

Verifica-se a existência de estimativa de preços contendo o preço máximo, em

obediência ao art. 69, inciso II, alínea 6ch" da Lei 15.608107 do Estado do Paraná.

A Lei n.o 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.' 8.666193 estabelecem

condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a

habilitação jurídica no item 8.1.1, regularidade fiscal e trabalhista no item 8.I.2 e regularidade

econômica no item 8.1.3, estando, portanto, contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4o

da Lei n.o 10.520102 e art.27 dalei de Licitações. Ademais o edit¿l relaciona as condições para

participação do certame conforme o inc. VI, do art.40 do Estatuto das Licitações. 
Ø̂
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O critério de julgamento é o de menor preço unitário do item, estando contemplado no

item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art.4o da Lei n.'10.520102.

O edital prevê, no item 5.1 as regras da Lei n.' 123106 e alterações prevendo a

participação exclusiva 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 preçoso bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços

estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais

em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-

contrato, nota de empenho de despesa, autoização de compra ou ordem de execução de serviço.

O $ 4" do art. 62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência

técnica.

Considerando as informações constantes no processo administrativo em epígrafe até a

presente data, sob o prisma estritamente jurídico, me manifesto pela continuidade do Pregão

Presencial n.' 081 12022.

É o parecer.

Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR s3.299
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Marmeleiro,03 de agosto de2022

Parecer n" 093/2022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura

do Edital de Licitação na modalldade Pregão Presencial n' 08112022, que tem por objeto a contratação de

empresa para prestação de serviços de chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de portas de

imôveis è de veículos e destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos Departamentos

solicitantes, conforme requerimento nos autos, nos termos da Lei Federal no 8666193, de 21 de junho de

1993; Lei Federal n" 10.5i0, de 17 de julho de 2002;Decreto Municipal n'1.51912006, de 26 de outubro

de 2006; Decreto Municipal no 1567, AeZl aemarço de2007;Lei Complementar no l23,de 14 de dezembro

de 2006 e alterações e demais legislação aplicável.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio necessarias

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E*il' lic itacaó(Arnarrriclciro.pl'.sov.br' / licitac¿ro02(¿?) rrrarnrclcir o.pr.gov br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Avlso nn r,rcrrlçÃo
PNNCÃO PRESENCIAL NO O8II2O22- PMM - EXCLUSIVO PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I33 /2022-LIC
MODALIDADE: Regisrro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados querealizarâno dia 19 de agosto
d'e 2022 as 14:00 horas, a abertura da licitação para contratação de empresa para prestação de serviçãs de
chaveiro, incluindo a confecção de cópias de chaves de portas de imóveis e dé veícìlos e destravamento de
fechaduras, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificações e
quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.

Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia
l9 de agosto de 2022 com início às t 4:00 horas.

Local da realização da Sessão Pública do pregão: Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro -pR, na
sala de reuniões do Paço Municipal.

Edital na íntegra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço
acima e no site www.marmeleiro.pr.gov.br.

INFORMAçOES: Ø6) 3s2s-5107 ou (46) 352s-810s.

Marmeleiro de2022.

Franciéli

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: lic itacaolât¡narruolciro.nr'.f¡ov.br / licitacao02l¿r)nrar¡rclciro.pr. r¡ov.br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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PORTARTA N" 6.685,DB}LDE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá
outras providências.

o pREFEITo Do vtuNlcÍplo DE MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 3o, IV, da
Lei Federal n" 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

v

v

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente.

Eletrônico;

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, Matrlcula 1393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula 1737-0.

Art. 3o Compete ao(a) Pregoeiro(a):
I - Coordenar o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial e

Pregão Eletrônico;
II - Realizar o credenciamento dos licitantes;
III - Receber os envelopes das propostas de preços e da documentação

de habilitação;
IV - Promover a abertura dos envelopes das propostas de preços, seu

exame e a classificação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou clo lance cle lnenor preço;
VI - Conduzk a sessão pública presencial e via internef, quagþRtttrRf 

COÀ4

vII verificar a conformidade da proposta com os 8o,PtñåPlX¡t
estabelecidos no instrumento convocatório;

VIII - Dirigir a etapade lances; i l' Júll' 2021¿

IX - Verifrcar e julgar as condições de habilitação;
X - Indical o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
XII - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
XIII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

¡l\ AÏU RA

Xry - Receber, examinar e decidir sobre recursos e encaminhá-los à

autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

www,ffrarmeleiro
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XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicação à autoridade superior e propor a homologagão.

Art. 4o São atribuições da Equipe de Apoio ao Pregão:
I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
ll - Zelar pela observância dos atos essenoiais do pregão, inolusive na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o
respectivo processo;

III - Exercer outras atividades correlatas ao procedimento licitatório;
IV - Elaborar a minuta do edital, contratos e termos aditivos;
V - Conduzir os processos administrativos especiais instaurados para

apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades aos licitantes, salvo
quando houver 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 nadatade sua publicação

Marmeleiro,2l de janeiro de2022.

PILATI
de Marmeleiro

CONFERE COÀ4
O CRIGINAL

i i iut¿,2022

Publicada no DOE no I 1 57, de 24 de janeiro de 2022.

\ruww,marmeleiro.pr.gov,br

AT U iIA
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HISTORICO DO PARTICIPANTE

Nome:
Franciéli de Oliveira Mainardi

Disponibilidade:
1 1 I 01 12022 a 31 I O 1 //2022

CONTEÚDO PROGRAIIIÁT¡CO

EI

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria

Carga Horária:

20 horas
Nota Final
100

.-+
C

N€
N
N

'Tt
rn
rc
rn
Õ

4
az

EI regishado na Escola Mrtual.Gov - EV.G sob o códrgo uoot6o66819xoslr
Este certificado bi gerado em 1?J0112022 às 14:01 horas.

O preserÉe certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, c€tso desejar,
informando o codigo acima na opção Validação de Documentos no endereço https:/lwww.escolavirtual.gov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos c¿rsos em que o participante alcançou æ rcquisitos
mínimæ para aprovaçäo antecipadamente.

rJ* -í 7 ? -í']'. ¿.ý'iúC I- C t'

Enap
:'¡ccii ílìcian{: ic

: ri¡isi-=i--¡G.o ¡{:: iq,

Módulo l- Conceitos Fundamentais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletrônico.
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Operação parte 1

Módulo M- PregãoElet¡ônico - Operação parte2

noo

EI

\¡
Ctr.)e\A
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#mrfificaxdo de Fmrfit'rprx#úm

Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
Enridade: n¡un¡cíplo DE MARMELETRo

r.-.Vênto: FoRMAçÃO Oe PREGOETROS: RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

corureú Do PRocnarvlÁr¡co :

Certif:icarnos que o(:a) particípante concluiu <¡

"Curso de Formação {,e P'regqeirpsz rninistrado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná

ç\Jts(st(J rl-RE¡5FtüÇlAL G'UFIS.O ONLINË
Planejarrrênto ô.l.orrT¡o cl€ r€fêföneler

Prrbflcldade, hnÞLtg naçÈ|o.. o. pédfdo de.
escle r€clme tìtos¡

.Soco¿to ÞLlbltco do Ì)roclõo
Adjud¡cação e homologaçåo Anulaçáo e

ioÝogaçrãc)
SIafìçgrcrs

RogponsaÞ¡llclacle clo p-rêgloelfo ê €qLt¡Þe- de qÞôlo

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

tdájç.

CONFERE COÀT

O ORIGINAL

1 i iüti, 2072

AT UilÉr

Hello GilbertoAmaral
Dlretor da Escola de Gestão Ptlbllca

Nestor Baptlsta
Presldente do Trlbunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertificado?codigoValidador=562dd8d5-e54c'42f2-88e1-
f69d0 1 5bf803&nrCPF=1 0505470985
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Avtso DE LtcllAcÄo
EotTAL DÊ pREGÄo EtEtnôñtco r.lo. ozrzozz

PROCESSO ADMtNTSTRATV0 N". 1812022

TIPO MENOR PREçO - POR IIEM
{Lel n.'8.666ß3, ari.21lLel n,ô 10.520/02)

OBJETO: Conkalaçáo d! p$soajurldlc€ p6ra o lomoclñento ds insumos para ô Gallzè.
.çáo do ¡eNlço d€ end_oscoplE, de loma parcÊlada pelo porlodo dg '12 (doze)mffis,
ABERTURADASESSÀO PUBLICA: fu 0gh00mln do dia tB de agoslo d€ 2022,
UASGI 4584O3.ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDoESIE
L@l da Sqssåo Públl@r ww.@mprasgovemomsnlðls.goubr,
Os lnlgrqsados €m pãrllclpEr dE prGenle llcllsç¡o, poderão obtet o €dilãl compl€lo €
se6 ano.xo!, lnclulivo lomo do r€leråncla e/ou prdêlo bó!l@ junto å 6eds dr ARSS
no Sslorde Llcila{õos, oualndã, sllc¡larvla€-moll: l¡clla@aEsparano.org oupeloFono
(46) 3520.0918, €m ænJomld8ds com o conlldo o art.40, lV da L6l 8.66¡/93
Frcnclsco E6lhào/PR,03 ds Bgoslo d6 2022.

Elol3a Crl!tlns Fâvåro
Pr€goeka -ARSS,

AVISO DE ABERTURÁ DE PROCESSO ADMINISÎRAIIVO N' 01/2022

Procæso âdmlnlslrallvo: 04/2022
Coñlr6to AdnlnlBtrat¡vot 30/2022
Conlrelanlel Arsociaç!o Rêglon6l d6 SaúdB do Sudoesl€
CNPJ: 00.333.678/0001 -96
Conlreladâl P6nllìcado.â More63 Lldr
CNPJ: 03.608.500/000'l -27

A comlôgÁo processanlê lnslsurada através da Resolução nc, 111t2921 loria
fiúbllco que na prêseñl€ dala lìca lnslrursdE a 6bodur! de prccesso
rdmlnlslßllvo þara âpurEç¡o dor l6to6 de má quâl¡dade dos seN¡ços prostados
6 dos p¡oduloô fomêc¡dos pôlâ êmpr6s6 ldêntlf€dã aclm6.

Fr8nclsco Bellrão 27 dôlulho de 2022,

¡INGELÂ':'ffiÍìîi:: "- * "
DATSCH DÂ -!Èâ¡sÌiiìu.ir'

CUNH/\:050837L'f-'."sr:e-
o¡olo !Jffi-",".,.

Anggla Dalsch dE Cunhar lenle dr Comh¡ãô

\rJ DE ABERIURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 06,2022

Procesro admlnlsk6llvo: 05/2022
Conkelo Admlnlllr¡llvo: 14212021
Conk¡tanto: A.sôciâÉo R6glon6l dô Ssúde do Sudo6sl6
CNPJ: 00.333,678/0001-96
Conkalada: Cllnlcâ Àtrìum Lld¡
CNPJ: 1S.76e,036/0001-09

A comla8ào proceeoEnle insl6uråd6 auavé! dr RêsoluÉo no, 111¡2021 lona
pùbll6 quo n. prossnlo dâtå ll€ ln3lourada â aberlura de procos8o
edmlnlrkallvo pars apurrç¡o dos falo3 d6 doæumprtmento de ctáusulås
conlralusls pêlã smprês¡ ldentn@da aclmâ.

FrânclÈco B6llråo 27 doJulho d6 2022.

cuNilÂffirMtiFi::::.,-
Argôla Dolsch da Cunh6
Pr6rldonlê da Comis!áo

Município de Enéas Marques

^vtso 
DE t,tct'r^çÃo

DEP^RT ìuENTo D0 coiltpR^s E Uctr,tçÖEs
Proæsso Âdninistmtivo n". 80/202? Mod¡lidâdc: Dispcnsa dc Licitaçlto n".

6D022 Tipo dc lr¡lg¡mcnto: Ohicto: 
^quh¡ç¡o 

de g€nems olimenlhios dn
ngricultum fi¡miliar, c do emprccrrlcdor lbmiliar rrml f,¡ru alinrcntûção dc todûs
as cscolns muniripais. atmvds dc rlnnranlcnto phblico, confonnc nonnru
pruyislas na_Rcs0luçà0/CD/FNDD n" 06 do f'l.lDE. rle 16/05/2020, Colrf
V^I,OR M^XIMO l)li R$ 101.002,10(ccnto c trls mil. rlois rcais c dcz
ccnlilvos), Ììrrrega dos enyclops a prilk dtrs 08:00 homs rlo dia 04/08/2022,

prilo f,€rfodo dc 12 nreses.0 Edital NdÈrú ser obtido no sitc do ntuniclpio:
c qrqils.fltcndc.ncr, drivides cntrar cm contnto pclo fonc (016)3544.2100

r,-.vcnida Joaquln Boncili. 5?9, nns diûs útr¡s, dc Segunda à Scxtn.feim,
duìllfü0nrln òs I lhlOnrin e¡.lu lllrflìmin ås t7h00min.

ENÉAS M^RQtlF,S. 3 dc ogaslo dc 2022.

EDSoN ¡.1,P^'l lNl Prefclro Municipnl

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
AVISo DE ucllÂçÄo

pREcÂo pREsENctALN"0Tz/2022-pMM: ExcLustvo PARAME E Epp
pRocEsso ADMtNtSTRÂTtvo No 1 28/2022.t-tC

flPoi i¡l€nor pßço unllário por llm,
APrsfellura l\,lulclpal do ¡¡amelolrc - PR, avls Eos lntor6sadd quô rôallzará nodta t7
do sgolo de 2022 æ 14t00 ho6, a abedum da llcllaÉo pora æ¡ltâtaç¡o de smprtr
psro efeluara dsmonlag€m o r€lltrdadô GlruluÉ pró-fåbd€da€m mncÞlo, algîdendo
âs næôsldad$ do D6padãmênlo do Admlnlslr6çåo e Planelammlo, confomô spEc¡f,d-
çöes I quantldad$ @mlãrlæ no Anaxo I - Tmo De RolEÉnc¡s.
Dals paE enksgs d6 docum6l6 de crcdsclamenlo e dos snvelopd de progGla s
hablillaçåo: dla 17 de ag6to de 2022 com lnlclo b 14:00 hqö.
Lo€l da reallzaçåo da Ss3ão Públl@do pr€g¡o:Avonlda Ma€l¡, no ?55, C€n1rc, Mamo-
lelrc- PR. na eladê rou¡lõ6 do PEo Munlclpal.
Edilal na Inl€gE: a dbpdlç¡o d6 lnlergssdos no slor de Llcllaçöæ € Conkalos, no
m$mo endssço sclma e no s¡le w.mmdelrc.pr.govbr
INFoRMAçÖES: (46) 3525.8107 ou (46) 3525.8105.-

Mamolsirc.03 de agoslods 2022,
Frunclóll de Oiv6ko iralnardl

prsgosko

Avlso oE uciTAçÄo
PREGÄO ELETRÔNICO N" 078/2022 - PM[4 - EXCLUSIVO PARAME E EPP

PROCESSO ADM¡NISIRATIVO Nû I29l2O22.LIC
MODALIoAoE: Roglstrc de pr€çoe.

llPO: l\¡onor pr€ç¡ unltário porll€n.
OBJEIOT Conlral4¡o d6 smpns para fomsclmsnto de ót€6 lubrlltcântos, tìutd6 e Ors.
xæ paro a manulonção da frola m$lclpal, ålondendo 6 necorsldados dG Dsporlrrenl6
Bollc¡lonl6, conlomo 6p6dnøçóæ s qurnlldadð constlntd noAnoxo I - IERMO DE
REFERENCIA.
RECEBII\,IENÍO DAS PROPoSTAS:Apadlr dË 08130 ho@ do dtå 04 de sg6to do 2022,
TËRM|No DO RECEBIMENTo DAS PROPOSTAS:Atå às 09rOO horæ dodiã |7 de ag6to
d!2022.
lNlc-lo DA sEssÄo DE DISPUIA DE PREÇOS: k 09:00 hora do dtâ 17 de agBto do
2022.
P8E lodæ ð rclor6nclæ de lsmpo srá ob6oryado o horárto de Br6flls (DF),
LoCAL w.comFögowmam€nlå¡s,govbr'A6s ldsntllìcado no ltnk. ll¿¡þç!6',
AQUISIçAO DO EDITAL: Sllæ w.compBsoownammtåb.govu s w.memdetro,
prgoúb¿
TNFORTÿIAÇÖES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525.8105.

M6m6lelro, 03 do ag6to do 2022,
Francléll d€ oltuelË [,]€lmrdl

Pr€gæln

AV|So0E L|C|TAçÃO
PREGÄO PRESENCIAL NO Oi9NO22 - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO M 131/2O22.LIC
TIPO: Menor geço unllárlo por ltom,

APrefelluE Munlclpalde i¡l€melsko- PR, svbs aG lnlor$sdð quo roallza¡á nodls lB
dô sg6to dc 2022 æ t4:00 horæ, a absduß da llcltaçåo ÞsG @ntralafão de omDHs
pâra aquhlçåo d6 um wlculo now (zerc qullôm8ùo), sndo 6le p3ra o gablnslô do prcl€l
10, confome æpælñcaçóæ € q$ntld€des conslsnles no Anexo I - lemo Do Relôrênda,
Dals p€rs snlrcga dG documsñlß d€ cEdenclamenlo o dos env€lopr! d6 proporla €
hrblllta@: d1618 de agclodo 2022 com lnlclo å6 l4i00hoE,
Locil da F€llzBção d¿ Ss!åo Públlæ do pregåoi Avonldã Maælt, no 2S5, Conlrc, MamF
16lß-PR, nâ gola de rilnlöGdo ?åço MunldÞ€|,
Edllal na lnlegrar s dbp$lç¡o d6 ¡nlsr6sâdæ no stor do Llcllsçö6 r Conlrat6, no
msmo ondor€ço ælma s no sllo w,msmslsko.prgovbr,
TNFORT\4AçÖES| (46) 3525.8107 ou {46) 3525.810¡,-

Mmdolrc,03d€ agclod€ 2022.
Fmdéll de ollvoka Malmdl

Pregoglra

Avtso DE UctTAçÄo
pREGÄo ETETRôNtco N" 080/2022 - pM[4: ExcLustvo PARAME E Epp

pRocEssoADM|N|STRAT|VO N" t32/2022-uC
MoDALIDADE: Rsglstro do Pßços.
llPO: Merc¡ prcço unllódo por [en.

oBJETO: Conlralsçåo ds emprË pars fomeclmEnlo d€ t4¡o potrcä€s € gsl6, slonden-
do æ næilldads do Doparlamonlo de Melo Amblenlo e RecuM Htdrl@s, @nfom6
GpælllcaÉ6 e quantldadæ conslsnl6 noAnexo I - ÏERMo DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPoSTAS: Apa¡tlr das 0Er30 hoEs do d¡a 04 da æ610 do 2022.
ÌÊRMINo D0 RECEBIMENTO 0AS PRoPOSTAST Atá às trgroo hom dodrã lB de as6to
ó02022.
lNfClO DA SESSÄO DE DISPUIA DE PREÇOS: à3 09i00 horæ do dtâ 18 do ag6to dÞ
2022.
Paralodas æ rcferåndæ d€ lsmpo sÉobserysdoo horárlod€ Br6llla (DF).

lq9âLr-vlud:æ,mpE$mmam€nla¡s.gry.U'Affi o ldentlncado no ilnk - ilc[açõ6'.
AQUISIçAO DO EDITAL| Slls w,@mprægovsmamenlals.gov.br I w.mamel€lo,
piqoÝbr
TNFORiTAçÖES: (46) 3525{107 ou (46) 3525.8105.

l¡amelolm, 03 de agoslo de 2022,
Francléll d€ Ollvolra Ntaln{idl

pr€g@ka

AVTSO DE L|ClrAçÄo
pREGÃo pREsEñctAL N" ootnozz - pMM : EXcLUstvo pAM ME E Epp. pRocEsso ADMtNtstRATtvo M 133Æ022-LtC

MODALIDADE| Reglsûo d6 Pr€ços.
TIPO: Meno¡ preço unltárlo por lt€m.

Apr€fefiura Munlctpdldo Mamslolrc - pR, rvbs ffi lnlefwdos que rcalizaÉ no dlr i9
do agGlo ds 2022 6 f4i00 horæ, s abeíura da llcltaçáo p¡€ æntratqåo de smpræa
pa6 p6laçåo d€ serviç06 de chavslrc, lnclulndo I mfec!åo de cópiæ do chaffi d¿
podas ds lmóvols e ds wlculB s ddlravamonlo de fæhåduras, almdsndo 6 Mlslds.
dæ do9 Dopadsmrnld ellcll6nt6, @nfomo dpodficaçõos e quanlldådos @ßlantor 0o
A¡exo I - Temo De RolbÉncls,
Dala pan onkegadog docum6nl6 do credohclamenlo o d6 6nvelop6 de proposla €
hablfflaçåoì dla 19ds agGlods 2022 com lnlclo à3 14:00horæ,
LMI dã ßallzaçåo da Sæsåo Prlbllca do pr6gáo: Avonlda Maæll, nû 255. Csnto, Mãme-
lslrc -PR, na slãdo rgunlö6do Paço Munlclp!|.
Edilsl n0 InlegE: a d¡spGl@ d6 lnlgræsdd no stor d€ LlcllÐÉs o Conlral6, no
msmo €nd€reço ælmE e no slla w.mãmdolo,proovbr
TNFoRMAçÖES| (46) 352s.8107 ou (46) 3525.8t0¡,-

i,lamelelrc, 03 do agæto ds 2022.. FrÐcléll d€ Ollvolrs l\¡aln*dl
Pt6gooka

Prefeitura Municipal de Realeza
AVIso DEALIERAçÓEs

A PREFEITURA DE REALEZA, Eslado do P6roná, toma públlco o para conh€ctmonto
dG lnlsrßad$ qushouvorem åll8raçöæ no sdllal sbsko:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRôNICO Nö I38/2022 PROCESSO LICITATORIO: N'
208/2022 TIPO: MENOR PREçO POR ITEM
OBJETOT Conhalsçto ds Empro!å gsp€clal¡zqda paE resllæ@ do €xamos l0bo¡alÈ
rlabds urgônclã o omorgêrcls.
¡s allârãçöss ælão dlspßlss na 6lrlçàogeoqfá116.
R€alaza,03 doAgoslo do 2022.. 

DIANABAMBERG
Prsg@lra

AVTSO DE LtCtTAçAO
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paroná, toma púbt¡@ € paß conhsctmonto
dos Inlerotssdos qus fsrâ r€al¡zar LlcllEçåo, na æOulnle modalldads s car&lgrfslìcss:
MODALIDADE: PREGAO ELEIRONICo N" 140/2022. PRocEsso LICITATORIo: N"
200/2022- TIPO: l\.lENOR PREçO POR ITEM.
OBJETO: Fomãçáo d€ Roghlro dg Prcços parâ gvsnlusl conkalac¿o ds D6!soaÍs)
iul¡dlcs(!) lara I aqul6ìção d€ tubos, ænoxð6 e oulG målortEls ullÍzddG na lnltalaçàó
dgjgdgs dô abagleclmenlo ds águã na ár€a rural do munlclplo.
SESSAO DE DISPUIA: Dla'19 d€À!6tod€ 2022 às 08i30h

FOFI\4ALIZAçÀO 0E CONSULTAS| O r€f.ddo odfirl pod6ú ior obildo lunto ao S6lor do
Llcll6É6 do Munlclplo do R€aloza, a pãdkdo dlå 04 doAgslo do 2022, dunnto o hoÉrlo
do_oxpedlônls ds ProfolluE, skavós de ællcltação via o.ma[t llcfiâøz@r€at€za.prgovbl
SISTEI\¡A ELETRONICOI COMPRASNET
Rrãlozr. 03 d6 Agoslo ds 2022.

DIANABAMBERG
Progo€hã

AVTSO DE LIC|ÌAçÃO
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna púbtho e para conhætmento
dos lnlerrssdos que faú roål¡zar Llcllsçåo, ns ssgulnlo modalldads € ærætorlsllcas:
À¡ODALIDADE: PREGÄO ELETRONICO N' 141/2022. PROCESSO LICITATÓRIOI N"
215/2022- TIPO: MENoR PREÇO PoR ITEM.
OBJETOT Fomaçåo dô R€gltlro de Prcço! para tulura s eventuat aqulslçåo de nedlca.
m8nlos a srom ul¡l¡zadB pela Sscr€tsdå Mun¡ctpal ds Saúdo púbil¿a, lia Famåc¡a do
Cgnlrc do Ssúdo.
sEssÄo DE otsPUTA: Dta 22 d€A{6to de 2022 à! 08i30h

FORMALIZAçÄO DE CONSULIAS| Ó robrldo edlat poderó sor obildo lunto m Setor da
Llcllãçös do l\4unlclplo ds R€aloza, a psdkdo dta 04 doAg6to de 2022, duÉnlo o horádo
do_rxpodlônls da Prefeiturr, atrâvós do sollcllsç¡o vla o.mã[: licltacaoz@realeza.prgovbr
SlslEMA ELEIR0NICO; CoMPRASNEf
Realcza, 03 do Aooslo de 2022.

Avrso DE LlctrÁçÃo
A PREFEITURA DE REALEZA, &lado do Par6ná, lonå púbilco o paro conhodmênto
d6 ¡nlôr6!0d6 quo lará roallzErL¡cllscåo. nâ leoulnlo modrl¡dado s eretã¡lst¡mi:
MODALIDADE: PREGÄO FLEIRôNICÓ N" 1422]022. PROCESSO TICITATÔRIO. N'
2122022-llPo; MENOR PREÇO POR ITEM,
OBJETo: Conlrel€çåo d9 smpr.la €specl6ltzðda ns pr$laçâo do s€Nlç6 d6 Examos
Rsdlológlcos @m laud6 a ærum reêilzadG no munlctôto d€ horlsza./pR,i6ilnad6 aos
qlqtj d99qS( ktom.Unløde Saúds),da Somtada muntctp€td€ Saude
SESSÀO DE oISPUTA dla 23 de Aq6to ¡s 2022 òs 0O:30h

FORMALIZAçÀO DE CONSULIAS: O relsddo edltrt Doderá ær obildo lunto ao Sotú de
LldlaÉæ do Munlclplo de Roahza, a parth do d¡a 04 ds Ag6lo de 2022, du¡ãnl€ o hqártd
de-dpsd¡e¡le da Prefollura, alravás da æfidta@ vl8 o-mãil: t¡dtMoz@ßdaä.prgovbr
SISTEMA EtETRoNICO: COMPRASNÊT
R€aloza,03 doAg6lo de 2022.

A PREFEIIURA DE
dor Inlgr$sådos

217t2022.
OBJETOT Fomsçáo
tldd peElvlb o

Roal€Za,03 de

Dla 19 ú
0E CONSULTASI

atravó3

DIANABAMBERG
PregoEks

DIANABAMEERG
Progoeln

AVISO
Eslado

a p€dlr do dlâ
de solldt8çåo

dumnleohodño

+

pEE evenlusl gånorcs allmen.
dg erulno do mG

lunlo ao S€lord€

OIANABAMBERG
PÞgoolE

Prefeitura Municipal de Verê
Avtso DE UctTAcAo

PREGÄO PRESENChL Ñ" 5i2022
A Prelellura Munlclpal ds V€ó - PR avltã aos InloGssd6 qus fsú r€alizer no d¡ã 17
d0 sgoslo d€ 2022, ås 011:00 horas. I ab€rlura da llcltscào iã modâildedô dâ pffiãô
Prssonclal llpo Mono¡ Preço Þotlolg, para â ænlrslsc.åo ôe emoræa oan lomælmeito
e lnslalsçåo do perslanar e pôllculæ mb m€dlds €in lan8lasiæ uäldadæ d€ saúd€
do Munlclplo de V€r6. Dala para €nlre0s d€ documenlós I d8 €nv€lood d6 proDmt¡
Como¡clal € Habllltaçáo: 17 de ag6to ilo 2022, às 09:00 hqæ. Locsl às r8allzæåo ¡å
stsåo pública do pGgàol Sala do Depadamonlo de Uclacöos da prcfollurE Muh¡cbet
de Ver6 - PI, s¡luada na Rua Plonsto Antonlo Fabtan€, ilo 3t6. æntrc. ns ctdads do
Verå - PR. Ed¡lsl na lnlegrai å dlspG¡çáo dß intrßllados no D€Dadam¡nto d€ Ucltã-
çö€B e Comprrs g no s¡le: w.vs¡o.piqovbr lnlomaçö$ æmpldmrnlartr åkãvós do
tslolono(46i3535.8000.
Vsrê/PR, 03 do æosto do 2022.

ADEMILSO ROSIN TUAN I¡OROSINI
PREFEITo MUNToIPAL pREGoEiRó

tlFMo 0E HoMoLoôÁC^O E ÂOrõrddo
uctT ç^o:@Ø.MÐ uoÁE-mEdomE¡ENCr^r

oEJETO ÁNr¡¡dod! d4ñitô¡úr.cb.ró.m0r@d! pñýdý8 lt.idEd Þêh bñad¡ùô!b d¡kd¡ú Múlói d. &ù., ø rtr.d¡ F@td.. øbñ. . nódrU!6, ø Wdi ddo rd .¡@ir6 prd.nh, ñd.nh.ÞdÞ¡bÉô d¡ @b ñ&s, qu. h¿ñ d.¡.rd þpqú F,.¡rnd,tÿ¿ú2. -
rm cuñÞñ.ito ro drrÞo¡b æ.r i@ Þoút'rb f ú t.t lU, dô 2t & Iútu d. itr!. toh..6 óub ôr.rul.dod.Hrrøoú ôphor...Þr.¡óñbñeõ0J6Êd(!.)Fb dòrb er p,E h,[.ñ :

+

EDITAL DE CONCORNÊNCÍA N'OMO22
O Munlclpio dc Dú6 Marques toma ¡úhlico quc fará @l¡z¡r, ás 08;15 hoEs
d0 diû 08 dc ScrÈmbrc do 0n0 dc ?022. na sl¡ dr licitoç{ts, m 

^!. 
Ioaquim

llonctll no 579 cm Êné{s lvlruqucs , Pomná. Bnsil. CONCORRÊNCI^, sob

PREFDITURA MUNICIPAL DE ENEAS

Âÿtso DE LtctT^ÇÃo

ancxos, podcrå screrominada m cndereçoocima indic¡do. no hordrio
ousolicitodo¡tmvésdoc-nûil lic¡ttrø.cnus/â)gnail.c0r¡. podendo

aind¡ scrcm ¡ccsdos na ¡ntcm rc portnl do À'lunìcfpio no lhrk
https://encrsmnrques,atende.nel./l!/ti¡ro/*wicoirnlor/U¡ndnn/ti toad/l
lnfomlçttes rdicionnis, driridæ e ¡rdirlos rlc ml¡rccimcnh dcvÈrâo scr
cncaminhftJos À Comisllo dc LicitûÈo m cndræço ou e.nail ¡cim¡
rnenciOräd0s - Tel0lonc 4{ 3511 210].
lin{ns Mnqucs, 0l dc 

^gosto 
dc 2022.

l,ornl do objelo 0bjcto
Qurnr¡d¿dc
e uni¡l¡dc dc

mcdidâ

Pmzo dc

cxcc[çllo
f¡lir'(l

S¡¿l¡ Itt'¡rnenhc¡o cil CBLJO

com tcol
ndcndos e

cohìercì¡1.

c scu! rcspcctivos ilo(lcfos.

rcgimc dc p0r FEço tifio menor prcço, o prcços lìxos c scm

lldsoir
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DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUINTA-FEIRA,4 DE AGOSTODEãÛ?2 I ANO: VI 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO lÝ: 1287- 4 Pág(s)

AVTSO DE LtCtrAçÃO PREGÃO PRESENCTAL No 079/2022 - PMM PROCESSO
ADM|N|STRAT|VO No I 3l/2022-LtC

TIPO: Menor preço unitário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 18 de agosto de 2022 as 14:00
horas, a abertura da licitaçåo para contrataçäo de empresa para aquisição de um vefculo novo (zero quilômetro), sendo
este para o gabinete do prefeito, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.
Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 18 de agosto
de 2022 com inlcio às 14:00 horas.
Local da realização da Sessão Pública do pregão: Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR, na sala de reuniões
do Paço Municipal.
Edital na íntegra: a disposiçäo dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço acima e no site
www.marmeleiro.or.qov.br.æ
INFORMAçOES: (ao) 3525-8107 ou (46) 3525-81 05.

Marmeleiro, 03 de agosto de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVISO DE LTCTTAçÃO PREGÃO ELETnÔUCO No 080/2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 13U2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contrataçäo de empresa para fornecimento de ração para cães e gatos, atendendo as necessidades do
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hfdricos, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 04 de aqosto de 2022.
TÉRM¡NO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia l8 de aqosto de 2022.
tNicto DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREçOS: às 09:00 horas do dia l8 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será obseruado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".
nOUlSlç e www.marméleiro.pr.qov.br.

_ TNFORMAçöES: (46) 3525-3107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 03 de agosto de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE L|C|TAçÃO ÞnËcÃO PRESENCTAL No 08r/2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADM¡NISTRATIVO NO 133/2022-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 19 de agosto de 2022 as 14:00
horas, a abertura da licitaçåo para contrataçåo de empresa para prestaçäo de serviços de chaveiro, incluindo a confecçäo
de cópias de chaves de portas de imóveis e de vefculos e destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos
Departamentos solicitantes, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.
Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 19 de agosto
de2022 com infcio às 14:00 horas.

--------f-

rcP 'Brasil

,i

Dlário Oficial Assinado Eletronicamente com Certlf¡cado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medide Provisória 2200-2 do Art. 10q de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Munlcfplo de Marmelelro dá gerant¡a da autentlcidade deste

documento, desde que vlsuallzado através de

httþ://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no link Diárlo Oficial.
i

1

lnício
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
UUTTIICÍPIO DE MARMELEIRO - PNNNruÁ

QLIINTA-FEIRA,4 DE AGOSTO DE 20f¡2 ANO: VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃo r\l": 1287- 4 Pág(s)

Localda realização da Sessäo 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.marmeleiro.pr.qov. br.
INFORMAçOES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 03 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

EDTTAL No 215t2022 ¡MpOSrçÃO Oe PENALTDADE DE |NFRAçÃO DE TRÂNSITO

A AUTORIDADE DE tnÂruSltO, deste municfpio, no uso de suas atribuiçöes legais conferidas pela Lei n0 9.503/97

-- (Código de Trånsito Brasileiro).
NOTIFICA
2TG9SODEPARTAMENTO MARMELEI RENSE DE TRÂNSITO
Em cumprimento ao disposto na Resolução 61912016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA
em decorrência do cometimento da infração de trånsito, dispondo V. S.a oferecer recurso contra a infraçäo junto à

DEMARTRAN até 23109/2022, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Marmeleiro/PR, 04 de agosto de 2022.

SIDNEI GHIZZI
DIRETOR DE TRÂNSITO

Placa Vefculo

AYR5493

BDV9A28

tw8100
NZL6J04

RHD4I72

RHH3E16

Auto de lnfraçäo

2769501000078459

2769501000078465
2769501000078447

2769501000078450

276950W000107281

2769501000078462

Data lnfraçäo

14t02t2022

1410212022

1410212022

1410212022

1410212022

1410212022

Diário Ofìcial Assinado Eletronicamente com Certlflcado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provisória 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

Código da lnfraçäo

74550
74550
74550
74550
74550
74550

O Municlplo de Marmelelro dá gerantla da autentlcldade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.sov.br/ no link Diário Oficlal.

ln lciorcF
Brasil

Página 4



0410812022 08:55 Mural de Licitações Municipais

7U

TCEPR
'rq uñri,{tJñÀ1ú lJrÀ:u lll ?Â{/M

Deta lhes processo licitatório

Entidade Executora MUNTCIPIO DE MARMELEIRO

Àno" i 2p22

No licitação/dispensa/inexigibilidadu. l"är--. 
" - - ^- ",

Modalidadc*

Númeroedital/processo* 133¡2¡22

Vollar

provonlGntes.do..grg.gnlsmo-s lntetniç19.n?!9./.'3g,tl.f ?!.el.9lS d.9

.)

RHGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação dg emptesa para

prestação de serviços de clraveiro, inclulndo a confecção de cópías de chaves de

portas de imóvcis e de vcÍculos c destT"vamentto de fechaduras, ate¡rcJondo as

necessidades dos Depadamentos solicitantes,

Forma de Avalição M-enor::::" 
"

Dotaçäo Orçamentáriaÿ ¡39r,g4r2200032006j3903916000

Preço máximo/Referêncla de preço - :37.9gg,62

Instituição Financeira

Contrato de Ernpréstirno

Descrição Resumida do Objeto*

R$*

Data de L¿ìnçamento clo Edital ', olßglzozz

Data da Abertura das ProÞostas , Ig/0g/2022
ì.........

Datã da Abeftura das Propostas l

Þãta de Lançamento do Edltal

Data da Abertura das Propostas

Data Registro

Data Registnr

0410812022

Há illlns excluslvos pariì EPP/ME? Si¡n

Hå cota de parlicìpação Parð EPP/ME? Não

Tratô-se de ol¡ra cont exigência de subcontratação de ËPP/MË? Näo

Há prioridade para aquisìções de microempresas regionaís ou locais? Nåo

Data Cancelarnento : 
i

Percentual de pðftlc¡Þação: ì 0,00

Rñ¡r

CPF: 8148028931 (lsgout)

ÞRàdr

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPFVMunicipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1


