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ESTADo oo paneNÁ

Marmeleiro,04 de julho de2022

Protocolo Geral n' 71626
Requerimento no 045/2022 - Departamento de Administração e Planejamento
Requerimento no 03912022 - Departamento de Agricultura e Abastecimento
Requerimento no 03812022 - Departamento de Assistência Social
Requerimento no 05112022 - Departamento de Educaçño e Cultura
Requerimento no 04412022 - Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Requerimento no 051/2022 - Departamento de Saúde
Requerimento no 04112022 - Departamento de Urbanismo

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA

1 _OBJETO:

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

empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos Departamentos
solicitantes, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas.

2 - DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E DO QUANTITATIVO:

Departamento de AdmÍnistração e Planejamento

Justifica-se a contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, pois a
Prefeitura tem como atribuição dentre outras, propiciar a infraestrutura adequada as suas unidades de

atendimento, de maneira que as mesmas desempenhem suas funções administrativas ou operacionais de

forma a atender o princípio da eficiência e qualidade à população em geral.
Aprefeitura em atendimento ao disposto nos artigos 6, lnciso IX,7, $ 2 e9 da Lei no 8.666193 e

Artigo 3o, lnciso I da Lei n' 1052012002 e Decreto n" 5.450i05 e suas alterações, vem através do
presente, justificar a necessidade de abertura de processo administrativo através de Registro de Preços
para eventual aquisição de material de copa e cozinha. O interesse desta administração pela formalização
do Sistema de Registro de Preços considera as vantagens efetivas e práticas permitindo uma ampla
concorrência, de tudo que se compra no exercício e o que faltar poderá ser então enquadrado na
modalidade pertinente de licitação, as quantidades foram estimadas para o período de 12 (doze) meses.

Departamento de Agricultura e Abastecimento

Os itens solicitados serão para uso diário, nas dependências do Departamento de Agricultura.
São materiais que serão usados para preparar café, chás, caixa organizadora para serem usadas na

amostra de produtos que são recolhidos pelos médicos veterinários e ficam como contra prova
armazenados neste de,partamento. Facas, panelas, para uso dos funcionários, como temos funcionários de

outra cidade, acabam fazendo refeições no Departamento, também quando há trabalho a campo pela

equipe técnica; placa de corte para usar quando necessário, cortar alimentos.
As caixas térmicas e balanças serão destinadas para os feirantes do município (com recursos

próprios vinculados a emenda individual na modalidade transferência especial0903202I-010402).

Departamento de Assistência SocÍal

Os produtos serão solicitados conforme as necessidades dos equipamentos vinculados ao

Departamento Municipal de Assistência Social: Abrigo Institucional (Casa Lar), Centro de Convivência
da Assistência Social (Escola Oficina), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Conselho
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Tutelar e o próprio Departamento Municipal de Assistência Social; sendo que a demanda maior é dos

equipamentos:
a) O Centro de Convivência da Assistência Social atende em média 180 alunos matriculados nas

Oficinas de Arte Circense, Artesanato, Capoeira, Dança, Teclado e Violão, e demais atividades lúdicas e
recreativas, com fornecimento de café da manhã, almoço e lanche.

b) O Abrigo lnstitucional (Casa Lar) de nosso município, atualmente conta com 05 (cinco)

crianças institucionalizadas, a qual oferece atendimento (manutenção) integral sob a responsabilidade do

município de Marmeleiro em parceria com os municípios de Flor da Serra do Sul e Renascença.

Tendo em vista que esse período de quarentena da COVID 19 e os equipamentos: Centro de

Convivência da Assistência Social e CRAS - Centro de Referência da Assistência Social não estarem

prestando seus serviços em seus locais de referência e levando-se em conta que as atividades retornarão a

sua normalidade dentro de um breve período, acordamos que se faz necessária requerer os itens e seus

quantitativos, conforme item 03.

Departamento de Educaçño e Cultura

A aquisição de utensílios visa atender as necessidades de reposição ou aquisição de novos produtos

de copa e cozinha. Tais insumos serão utilizados em quatro Escolas Municipais urbanas, dois Centros de

Educação lnfantil e duas Escolas Municipais rurais-integrais, sendo os materiais indispensáveis ao

desempenho das atividades desenvolvidas, a qual garantirâ melhores condições de trabalho aos

servidores, professores e um melhor atendimento aos alunos. Estes bens e serviços precisam ser

adquiridos para um bom funcionamento dessas repartições de ensino, para que estas tenham um
atendimento com qualidade, principalmente na oferta de alimentação nos refeitórios das escolas

municipais.

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Informamos que os materiais solicitados são necessários para substituição em caso de

danificação nos materiais utilizados na cozir:tha, bem como a aquisição de itens faltantes da cozinha,
pois este departamento tem estrutura própria e diversas vezes é realizado reuniões com grupos de

agricultores, atividades de educação ambiental em geral que são necessários o preparo de refeições em
geral, para isso, justifica-se a necessidade dos itens solicitados abaixo, sendo que foi realizado um
levantamento geral com os servidores deste departamento para relatar os itens que estão faltando,
considerando que a partr de 2021 este Departamento tem uma equipe de servidores que são

responsáveis pela limpeza urbana, onde estão nas instalações junto ao departamento de meio ambiente,
e totalizam 13 pessoas a mais neste departamento. Devido a isso, que houve o aumento de alguns itens
neste pedido. Considerando que este departamento faz coleta de água e encaminha para empresas

vencedoras da licitação, em outros anos quando teve essa demanda de coleta de água não tínhamos as

caixas térmicas para conservação do material, devido a isso inseri estas caixas neste pedido.

Departamento de Saúde

Os itens solicitados serão para uso diário, nas Unidades de responsabilidade do Departamento de

Saúde, como Unidade de Saúde do Centro, Santa Rita, Bom Jesus, Alto São Mateus, Barra Bonita,
Academia de Saúde, CAPS I e Vigilância Sanitária, Centro de Especializaçáo e Reabilitação e Pronto

Atendimento.
São materiais que serão usados para preparar café, chás, caixas organizadoras para serem usadas

em várias salas das Unidades, talheres, jarras para uso dos funcionários, como temos fi.mcionários de

outra cidade ou que ficam nas Unidades, no caso do interior, os mesmos acabam fazendo refeições nas

Unidades, também quando hâ capacitações na cidade muitas ACS fazem a refeição no mesmo ambiente.

Copo medidor para uso em várias situações inclusive na odontologia que juntamente com jarra grande é

preparado flúor, placas de corte para usar quando necessário cortar frutas e, sem falar que com o tempo se

desgastam, quebram e, precisam de reposição.
Levando em conta a possibilidade de nova Unidade, que precisará.
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Departamento de Urb¡nismo

Os itens solicitados serão para uso diário nas dependências do Departamento de Urbanismo, pois

faltam equipamentos diversos para o preparo e manuseio de alimentos, visto que temos funcionários de

outra cidade e também para os dias de mutirões onde os funcionários fazemrefeições no Departamento.

3 - ESPECIFTCAçÕES TÉCNICAS DO PRODUTO:

Valor
Unitório
Máximo
Aceitável

Valor Total
Máximo
Aceitável

Item Quant. Unid. Descrição

5,24 78,601 l5 Un.

Abridor de lata em inox de primeira qualidade no

tamanho médio.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 0l
Educação: 08
Meio Ambiente: 01

Saúde: 05

243,879,032 27 Un.

Acendedor de fogão.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 03

Agricultura: 01

Educação: 16

Meio Ambiente: 03

Urbanismo: 04

57,30 573,00l0 Un.

Ampolas de vidro (refil) para ganafa térmica de 1,80

litros.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 02

Saúde: 08

3

40,64 8 1,284 2 Un.

Ampolas de vidro (refil) para ganafa térmica de 1,90

litros.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 02

391,1730,095 13 Un.

Assadeiras retangulares, em alumínio polido cor prata,

nas medidas aproximadas de comprimento: 41 cm de

comprimento por 28 cm de largura por 5 cm de altura.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 08
Saúde: 04
Urbanismo:01

377,3034,30Un.

Bacia redonda, matéria-prima aço inoxidável de

primeira qualidade, sem tampa, tamanho aproximado
16 cm de diâmetro e l0 cm de altura.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 08
Meio Ambiente: 03

6 ll

18,22 163,98Un.

Bacia redonda, matéria-prima plástico, resistente, de

primeira qualidade, tamanho aproximado: 27 lts.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 08

Meio Ambiente: 01

7 9

8,44 185,688 )) Un.

Bacia retangular, tamanho 40x20 cm; matéria-prima:
PP.

Quantidade Solicitada por Departamento
Administração: 01
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Educação:1 0

Saúde: 10

Urbanismo:01

747,03 11.952,489 t6 Un.

Balança digital para cozinha com as seguintes

características mínimas: capacidade para até 20 kg,
escala de no máximo 5 gramas em 5 gramas até 20 kg,
função tara-auto calibração, pesagem em gramas (g),

dígitos no Display digital, desligamento automático ou

manual, alimentação: pilha ou bateria.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 10

Assistência: 02
Educação: 04

57,51 230,0410 4 Un.

Bandeja plástica em polietileno sem tampa, na cor
branco. Medidas externas aproximadas: altura: 9,2 cm,
largura: 40 cm, comprimento: 60,5 cm. Medidas
internas aproximadas: altura 9 cm, largura 34 cm e

comprimento 56 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 04

40,63 528,1911 t3 Un.

Bomba para chimarrão fabricada em aço inox, com
rosca e limpador, bojo e cano redondos com botão de

8 mm de largura e22 cmde comprimento total.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 05

Educação: 04
Meio Ambiente: 02
Urbanismo:02

12,61 1.248,39t2 99 Un.

Borrifador em plástico polipropileno, tipo spray,

capacidade para 500 ml, válvula gatilho.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 03

Educação:40
Meio Ambiente: 06
Saúde: 50

238,96 716,8813 3 Un.

Botijão térmico aço inoxidável, medidas aproximadas:
23 cmde comprimento x 16,5 cm de largura x29,5 cm
de altura. Cor aço inox, ampola de aço inoxidável,
capacidade 8 litros. Tampa de polipropileno. Peso do
produto: 1.386 gramas.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Saúde: 03

732,0048,80t4 l5 Un.

Bule em alumínio, capacidade de 2 lts.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 01

Educação: 08
Meio Ambiente: 01

Saúde: 05

733,6073,36

Bule industrial de alumínio polido, com tampa,

capacidade: 4,5 litros, com cabo de madeira, Altura:
(sem tampa), 24,5 cm, diâmetro (boca) 14 cm,

Diâmetro (fi.¡ndo) 18 cm, Espessura: 1,50 mm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 01

Assistência Social: 0l
Educação:08

15 l0 Un.

65,75 1.512,2523 Un.
Caixa branca vazada com 49 litros para estoque de

hortifrúti.l6
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Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 01

Educação: 20
Meio Ambiente: 0l
Urbanismo:01

73,24 366,20t7 5 Un.

Caixa Térmica com aproximadamente l8 Litros, com
alça e tampa, parede interna e externa em
polipropileno (PP), tampa em polietileno (PEAD) com
isolamento térmico interno em poliestireno expandido
para maior tempo de conservação.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Saúde: 05

95,78 1.532,4818 l6 Un.

Caixa Térmica com aproximadamente 26 Litros, com
alça e tampa, parede interna e externa €m
polipropileno (PP), tampa em polietileno (PEAD) com
isolamento térmico interno em poliestireno expandido
para maior tempo de conservação.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 06
Aericultura: 10

361,43 3.6t4,3019 l0 Un.

Caixa Térmica com aproximadamente 42 Litros, com
alça retrátil e rodas para transporte, parede interna e

externa em polipropileno (PP), tampa com isolamento
térmico em isopor para maior tempo de conservação.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Asricultura: l0
Chaleira em alumínio com aproximadamente 2,5
litros, com cabo fixado por 03 rebites nas suas

extremidades para garantir maior segurança.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 0l
Educação: 02
Meio Ambiente: 0l
Urbanismo:01

46,36 231,8020 5 Un.

94,34 1.226,422t l3 Un.

Chaleira industrial em alumínio com
aproximadamente 4,5 litros, com cabo fixado por 03

rebites nas suas extremidades para garantir maior
seguranç4.

Quantidade SolÍcitada por Departamento:
Administração: 02
Assistência Social: 02
Educação: 08
Urbanismo:01

10,51 861,8222 82 Un.

Coador de pano para café extra grande nas dimensões
diâmetro 15 cm comprimento com o cabo 26 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: l0
Assistência Social: 20
Educação:40
Meio Ambiente: l0
Urbanismo:02

240,262,9382 Un.

Colher de mesa, em aço inox com excelente
acabamento e polido, dimensões (mm): comprimento
19,5 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 40
Meio Ambiente: 06
Saúde: 24
Urbanismo:12

23
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3,24 946,08

Colher de sobremesa em aço inox polido, com
espessura mínima de 2,0 mm, comprimento mínimo
de 16 cm, com cabo em inox, primeira linha, para ser

usada nas escolas e Cmeis.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 20
Assistência Social: l2
Educação: 200
Meio Ambiente:12
Saúde: 24
Urbanismo: l2
Aericultura: l2

24 292 Un.

13,82 386,9625 28 Un.

Colher para arroz em aço inox, com aproximadamente
40 cm de comprimento, espessura mínima I mm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 04
Educaçáo:24

18,80 394,8026 2t Un.

Concha para molho em aço inox, medindo
aproximadamente 40 cm, com cabo com furo passante

para pendurar o produto.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: l6
Saúde: 04
Urbanismo:01

528,7244,0627 t2 Un.

Conjunto de 3 peneiras, totalmente em aço inox, com
as medidas aproximadas de:

I com 38 cm de comprimento por 20 cm de diâmetro;
I com32 cm de comprimento por 14 cm de diâmetro;
I com22 cm de comprimento por 8 cm de diâmetro.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 0l
Educação: 08

Meio Ambiente: 0l
Saúde: 02

58 1,83 5.81 8,30

Conjunto de baldes com cavalete e espremedor para

limpeza de pisos füos em geral. Estrutura em
polietileno injetado; com 2 baldes com capacidade de

25 litros cada; Rodízios projetados para facilitar a
manutenção e higienização; Sistema de espremedor
com pressão superior; Clip de fixação para haste; Alça
em aço tubular com pintura eletrostática; Pode usar
mop plano/vertical. Cor a definir: azul, verde, amarelo

e vermelho. Garantia 12 meses contra defeito de

fabricação. Itens inclusos: Carro + 2 baldes de 25 lts
cada + 2 esfregão de limpeza.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 02
Educacão: 08

28 l0 Un.

85,99 2.579,7029 30 Conjuntos

Conjunto de cinco potes transparentes com tampa que

pode ser utilizado em freezer, geladeira e micro-ondas,
de primeira qualidade, com aproximadamente 4,5 lts,
3 lts,2 lts, I lts,0,5 lts.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 0l
Educação: l6
Meio Ambiente:02
Saúde: 10

Urbanismo:01
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6,27 1 88,1 0Un.

Copo de Plástico Sólido reutilizâvel 400m1 - Cor
Preta.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente; l0
Urbanismo:20

30 30

6,33 196,2331 3l Un.

Copo medidor de 500 ml em polipropileno, com as

seguintes medidas: xícara, anoz, açicar,ml.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: l0
Meio Ambiente:01
Saúde: 20

910,0850,5632 l8 Un.

Cuia para chimarrão de porongo natural, com
logomarca em resina tipo epóxi sua lateral e no seu pé.

O pé da cuia deverá ser de resina tipo epóxi
personalizado. Deverá conter o bocal forrado com
alumínio lustrado. Devendo possuir tamanhos médios
entre 14 e 16 cm de altura e diâmetro da boca
proporcional ao üamanho da cuia. Deverá possuir
excelente acabamento.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 05

Educação:08
Meio Ambiente: 02

Urbanismo:03

14,23 327,2923 Un.

Descascador de Legumes Tipo lamina em Aço Inox e

Polipropileno - 16 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 02
Educação: 16

Saúde: 05

33

43,43 912,03

Escorredor de louças, pratos, copos, talheres em inox.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 0l
Educação:08
Meio Ambiente:01
Saúde: l0
Urbanismo:01

34 2t Un.

32,77 262,1635 08 Un.

Escorredor para macarrão polido, material: alumínio,
composição: alumínio de alta qualidade com
revestimento interno de externo, capacidade 4,5 litros.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 08

22,94 229,4036 l0 Un.

Escumadeira em aço inox, medindo aproximadamente
40 cm, com cabo com furo passante para pendurar o

produto.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 08
Meio Ambiente: 0l
Saúde: 0l

3.823,68477,96Un.

Espagueteira com 04 divisões, fabricadas em aço inox.
O modelo inclui uma Panela de Aço Inox com 3l cm
de diâmetro e quatro Cestos/Passadores, que permitem
preparar diferentes tipos de massa ao mesmo tempo.

Com capacidade para l0 litros.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educacão: 08

37 8

297,223,86Un.
Faca de mesa aço inox com cabo de polipropileno nas

Dimensões aproximadas (Compr. XLarg. X Alt.) mm:
213 x20 x ll.

38 77

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(â)rnanrreleiro.pr'. eov.br / lioitacao02l¿r)marnlelcilo.pr. sov. lrr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105



O$x

MUNIC|PIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 10

Educação:40
Saúde: 26
Urbanismo:01

10,39 187,0239 l8 Un.

Faca de pão serrilhada inox.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 01

Assistênoia Social: 02
Educação: 08
Meio Ambiente:O1
Saúde: 05
Urbanismo:01

31,01 620,2040 20 Un.

Faca para carne profissional nas medidas

aproximadas, comprimento Lâmina: 182 tttm,
comprimento total: 332 rnm, espessura 2,5 mm.
Lâmina em aço carbono e cabo em polipropileno
branco,

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 02
Assistência Social: 02
Educação: 09
Meio Ambiente: 0l
Saúde: 05
Urbanismo:01

88,48 1.238,724t t4 Un.

Frigideira em alumínio com aproxímadamente,
diâmetro de 40 cm, com altura de 8 cm, com 2 mm de

espessura, cabo fixado por 03 rebites garantindo maior
segurança. Cabo com furo passante para pendurar o

produto.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 0l
Assistência Social; 0l
Educação: 08
Saúde: 03
Urbanismo:01

2,75 709,5042 258 Un.

Garfo de mesa inox (compr. 19 cm espessura: 1,6

mm).

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 10

Educação: 200
Meio Ambiente: 12

Saúde: 24
Urbanismo:12

81,27 6.176,5243 76 Un.

Garrafa térmica em aço inox, 1,8 litros, (quente e frio)
com alça. Com ampola e bomba de pressão. Tampa

removível p ar a limpeza.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 05

Agricultura: 03
Assistência Social: 02

Educação:48
Meio Ambiente: 03
Saúde: 12

Urbanismo: 03
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E-mail: Iicitacao(â'lrnarrneleiro.nr'.eov.br / licil.acao0214)marmelciro.pr. eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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135,75 L357,5044 10 Un.

Garrafão térmico 12 litros, isolamento térmico em PU,
conservação térmica quente 4 horas e frio l0 horas,
alça que se integra ao garraño, pés retráteis e

acionamento por tomeira. Tampa removível,
fechamento tipo rosca, corta gotas. Peso aproximado
do produto 2,100 Kg.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: l0

44,41 222,0545 5 Un.

Ganafão térmico 3 litros, isolamento térmico em PU,
conservação térmica quente e frio, alça que se integra
ao garrafão, Tampa removível, fechamento tipo rosca.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 05

18,50 481,00Un.

Janabranca, material: plástico de primeira qualidade,

capacidade: 4 litros, serve líquidos gelados ou quentes,

com tampa e cabo.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 01

Assistência Social: 02
Educação: 20
Meio Ambiente: 01

Urbanismo:02

46 26

35,24 211,4447 6 Un.

Jarra de vidro para micro-ondas I litro.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente:01
Saúde: 05

412,78206,3948 2 Jogo

Jogo de panelas de Alumínio Batido Grosso (com 5

unidades).

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 01

Urbanismo: 0l

42,37 720,2949 l7 Kit

Kit com 3 assadeiras retangulares, em alumínio
medidas aproximadas de: comprimento 22 cm, largura
18 cm, altura 6 cm; comprimento 34 cm, largrxa23,5
cm, altura 6 cm; comprimento 44 cm, largura 30 cm,
altura 6 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agriculfura:01
Educação: l6

462 ,70 4.627,00

Kit com 3 bacias redondas, matéria-prima aço inox de

primeira qualidade, tamanhos aproximados 16 lts, 10

Its,3 lts.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 08
Meio Ambiente: 0l
Urbanismo:01

50 t0 Kit

55,93 559,3051 l0 Kit

Kit com 3 bacias redondas, matéria-prima plástico de

primeira qualidade, tamanhos aproximados: 27 lts, 17

Its, 8lts.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: l0

L562,7533,2552 47 Kits

Kit com duas caixas organizadoras em polipropileno
com tampa, retangular, capacidade aproximada de l0
Its e 6 lts (transparente).

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 16

Saúde: 30
Urbanismo: I

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: lioitacaolârnarnreleiro.pr.eov.br / licitacao02la)marnreleilo.pr.r¡ov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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89,54 447,7053 5 Kits

Kit com duas canecas de alumínio com capacidades

aproximadas de 2 e 4 litros, com cabo fixado por 03

rebites nas suas extremidades do caneco para garantir
maior segurança.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 0l
Educação: 04

7,96 159,2054 20 Kits

Kit peneiras coador de plásticos 3 tamanhos

multiusos,
Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 01

Educação: 08

Meio Ambiente: 01

Saúde: l0

t82,94 182,94

Panela de pressão 4,5 litros, material: alumínio,
revestimento interno e externo em antiaderente
espessura 3,2mm.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 01

55 I Un.

491,63 3.441,417 Un.

Panela de pressão em uma linha durável, prática e

econômica. Características: Capacidade
aproximadamente 2l Litros. Alumínio polido de alta
qualidade. Tampa com fechamento externo. Asas
resistentes. Dimensões: Altura: 32 cm, Largura: 36 cm
Profundidade:37 cm, Peso embalagem: 5,7 kg.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 06
Assistência Social: 0l

56

92,38 369,5257 4 Kits

Panela de pressão, 7 litros, material: alumínio,
revestimento interno e externo em antiaderente
espessura 3,2 mm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 02
Saúde: 02

52,48 577,2858 11 Un.

Panela no 30 - alt;ura 12 cm, diâmetro 30 cm, volume
6,7lts.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 03

Saúde: 05
Urbanismo:03

183,4210,1959 l8 Un.

Pegador p¿ua massa produto em aço inox. Dimensões
do produto (cm): comprimento total: 22 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 02
Educação: 16

125,13 1.37 6,43

Picador de legumes, modelo cabrita, tamanho médio,
com tripé, corpo, cabo e basculante em alumínio
fundido, coluna: tubo de aço zincado, chapinha: ferro
chato zincado, mola: caracol, Pintura: eletrostática.
Faca (navalha): aço inox. Fixação: Pés triangular.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social; 02
Educação: 08
Saúde: 0l

60 11 Un.

55,52 555,20t0 Un.

Pipoqueira com as seguintes características mínimas:
confeccionado em alumínio polido com capacidade de

4 litros.
Ouantidade Solicitada por Departamento:

6l

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(Arnarrrreleiro.or.sov.br/ licitaoao026)marmcleiro.pr.gov.trr-Telefone: (46) 3525-8107 / I105
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Assistência Social: 02
Educação: 08

60,73 I . 153,8762 l9 Un.

Placa de corte em polipropileno tratamento anti
bactérias, medidas aproximadas 37 x25 x3cm
Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura: 0l
Educação: 16

Meio Ambiente: 01

Saúde: 0l

1.799,64149,9763 t2 Un.

Potes/caixa, retangulares, composição polipropileno,
para guardar mantimentos/ saladas, sem divisórias,
com tampa levemente ondulada, para: 5 kg,3 kg e 2
kg. 02 unidades de cada. Aparência/cor: translúcida,
para facilitar a visualização do conteúdo. Empilhável,
que se mostre firme e resistente após colocar seu

conteúdo.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 03

Educação: 08
Meio Ambiente: 0l

27,18 652,3264 24 Un.

Prato em vidro fundo 23,5 cmx3,7 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: l2
Meio Ambiente: 06
Saúde: 06

6,88 536,6478 Un.

Prato em vidro raso 23 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação:48
Meio Ambiente: 06
Saúde: 24

65

'7,20 849,60n8 Un.

Prato para servir refeições, filndo, 22 cm de diâmetro,
de material inox. Podendo ser levado ao micro-ondas e

a máquina de lavar louças.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 100

Meio Ambiente: 06
Urbanismo: 12

66

6,20 74,4067 l2 Un.

Prato para servir sobremesa, de material
inoxidável, 18 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Saúde: 12

aço

183,9613,14

Ralador todo em aço inox, 4 Faces, Ralador com
lâmina com quatro diferentes opções de corte, lâmina
com dentes em escala maior, cabo com design

diferenciado com detalhes ranhurados, o material da

lâmina: Aço Inox. Dimensões aproximadas do

produto: 23xl0x8cm.
Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 02
Educação: 10

Saúde: 02

68 t4 Un.

12,55 288,65Un.

Suporte em plástico para coador de papel no 103, para

café.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Educação: 09
Meio Ambiente: 02
Saúde: 12

69 23

1.290,7458,67Tábua de corte de alimentos em material polietileno,70 22 Un.

- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

CNPJ: 76.205.6ó510001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5'000
E-mail: licitaoao(Arnanrtclciro.pl'. eov.br / licitacao02ldmarmcleir o.or.sov.br
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OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descriçõo e unidades de medida do CATMAT
e a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital.

O valor máximo estimado da licitação é de R$ 80.982,19 (oitenta mil e novecentos e oitenta e dois

reais e dezenove centavos).
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 DE ENTREGA:

A entrega dos materiais serão parceladas e deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura

Municipal, localizado na Avenida Macali, no 830, Baino lpiranga, na cidade de Marmeleiro, no prazo

máximo de 10 (dez) dias, após solicitação formal, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta,

após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se ao

Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.

Os pra"os de que tratam o item acima poderão ser prolrogados uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo convòcado durante o transcurso do prazo e desde que ocolra motivo justificado aceito pela

Administração.

5 - CONDrçOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO:

Em todos os itens, as especificações exigidas são as mínimas necessárias para o atendimento das

necessidades dos Departamentos solicitantes. Não sendo aceito produtos/mercadorias com especificações

inferiores às descritas.
As mercadorias deverão estar em conformidade com as norrnas vigentes. Na entrega serão

verificadas quantidades e especificações conforme descrição na Ata do Registro de Preços, bem como

estado de conservação dos produtos.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

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

E-mail: licitacati(4lrnarrneleirn.pr.sov.br / licitacao02(àmarnreleilo.pr.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

antibacterioida, de tamanho aproximado 30 cm x 40
cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Assistência Social: 03

Educação: l6
Meio Ambiente: 0l
Urbanismo: 02

7,90 71,107l 9 Un.

Tampa redonda protetora para alimento para micro-
ondas em plástico resistente. Medidas aproximadas
27,4 cm diâmetro x 6,8 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Agricultura; 03

Meio Ambiente: 0l
Saúde: 05

494,3435,31Un.

Válvula paraganafatérmica de 1,8 litros.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Meio Ambiente: 04
Saúde: l0

72 l4

I 8 t 87 1,585,0873 84 Un.

Xícara de chá em porcelana de alta qualidade e

durabilidade, cor branca, conteúdo: xícara e pires,

tamanho: 200 rnl. Dimensões: diâmetro 9,5 cm, altura
7 cm.

Quantidade Solicitada por Departamento:
Administração: 12

Educação: 30
Meio Ambiente: 12

Urbanismo:30
80.982,19Valor Total
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Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidor(es) designado(s) da

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
Os materiais a serem fornecidos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, em

conformidade com a Ordem de Compra e Nota de Empenho.
A empresa vencedora f,rcará obrigada a trocar, a suas expensas, mercadorias que vierem a ser

recusadas, sendo que o ato do recebimento não importarâ na aceitaçáo.

6 - OBRIGAçÕES DA LICITAI\TE VENCEDORA:

Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente

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

obrigações assumidas. A empresa contratada deverá arcar com os valores referentes ao frete para entrega

no município de Marmeleiro, nas dependências do Almoxarifado ou em local a ser indicado pelo

departamento solicitante.
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.

7 - DA FTSCALTZAÇÃO:

O recebimento do produtos, afiscalização 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 fornecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de

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

agentes e prepostos.
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 atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que

incidam 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso

de inadimplemento de outros atos ilícitos

Silmara
DÍretora do

Diretor do

Diretor do

Administração

e

aúde

de Oliveira
de Urbanismo

3hoo,'u'",

llr"¡o

Marizete
Diretora do de Assistência

Social

Õn¿ uL'
Celso Pedro Scolari

Diretor do Departamento de Educação e

Cultura

Diretora do de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos

Sidiclei

Wagner
do

CNPJ: 76.205.ó651000 I -0 I
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Nítmero do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Cøsa:

Bsino:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Enlregø:

Nome do Requerente:

Nitmero do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7L626 Data do Pedído: 04t0712022

Departamento de Administração e Planejamento

Típo de Pessoa: n

Marmeleiro

8561 5-000

Fa'a''ã-l

Silmara Terezinha Brambill

7L626 Data do Pedído:

de Administração e Planejamento

Prefeiturø Municipal de Mørmeleíro
0410712022

Tipo de Pessoa:

Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

Silmara Terezinha Brambill

autorização para, REGISTRO DE PREÇOS para
eventual contratação de empresa para fornecimento

material de copa e cozinha, atendendo as necessidades
solicitantes.

uer
e

J

autorização para, REGISTRO DE PREÇOS para

eventual contratação de empresa para fornecimento
material de copa e cozinha, atendendo as necessidades

e

solic¡tantes.
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Marmeleiro, 03 de março de2022.

Certifico para os devidos fins, que desde o dia 0210212022 está sendo realizado cotação
de preços para contratação de empresas para aquisição de produtos de Copa e Cozinha, sendo
que foi enviado solicitação de orçamento via e-mail para as seguintes empresas (conforme e-

mails em anexo):

- Belmar Alumínios

- Alumínios Docesar

- Adonai Atacadista

- Alumínios 5 Estrelas

- Uno Chapeco

- Augusto Henrique Alves ME

- AEM Oeste

- Lojão Iguaçu

- Andre Sabino

- Loja Pietrobon

Porém, não foi recebido cotação de nenhuma empresa. Com isso foi realizado uma
ampla pesquisa de preços no sítio eletrônico do TCE-PR em Contratos e Atas de Registro de
Preços de outros municípios, sítios eletrônicos de vendas de produtos on-line, bem como a
própria Ata de Registro de Preços do Munioípio de Marmeleiro do ano de 2021, que possui
vigência até,28 de abril de2022,

Sem mais para o momento, apresento protestos de estima. *t$ñT_?nf 
COl^

O ORIGII{AL

0 ¿ JU!-, 2022

l?.,"*rX ..L*-
Ricardo Fiori

Assistente Administrativo

þ
Å5S iNAT URA

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 ¡ 5-000
E-rnail: lisitn"o-ce@Jn-nlu-rslç-ißt p-r:.gq-v*br-/.1-icülrç¡Lp*Q-?fr:h.ratlrtclei¡.-(ì.,pr.gç¡y-$1'- Tolefono; (46) 3525-8107 / 8105
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Re: Orçamento - Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

',ìiíi

#içliu,,

De llcltacao02@marmelelro.pr.gov,br <llcftacao02@marmelelro.pr.gov.br>

Para <adonal@adonaiatacadlsta.com.br>

Data 1A-02-202214:08

T'
Ã,t

Ilorn di¡r!

Gostarlarnos de rcitctar o pecliclo der orçrmrsnto enviado no enuil ab¡tixo.

.A gradcccruos sc pnclorcnr fcrfrrrgcgÌl'.

Atcnciosarnen tc,

Ric¡udo Fiori

Setor de l,,icitnçõcs

ï)refeitura de Mamrckriro*Il
(4ó) 3s25-8107 / 8r05

Ent 02-02-2022 l4:4 l, licitncao02@)nurrruelcíro.pr.gov.br escreveu:

a tardel

Pnefeltuna de MarmeLelno faná nova Ilcltação pana adquirln produtos de Copa e Cozlnha.
Para lsto, peço a sua gentileza de nos fonnecer orçamento.
Segue em anexo a solicitação de orçamento, pon gentileza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atencfosamente,

Rlcardo Fforl
Seton Licitações
Pnefeltuna de Manmelefro-PR
(46 3525-81øø

CONFERE COt'4
o oRlGll{AL

0 4 JU!., ?022

Ýt
ASSiNATU iRA
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Re: Orçamento'Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

llcltacao02@marmeleiro.pr.gov,br < llcltacao02@marmelelro.pr.gov.br>

<aluminiodocesar@)gmall,com>

10-02"202210.08

;iiir D€

:,ì,:'rì: Pafa
" )'.a:-'

Data

I Boa tardel
I

'A Pnefeitura de Marmeleino faná nova llcitação

Ilour dia!

Cost¿trlarnos tle lcitcrar o pucliclo tle orçtnrunto enviatlcr no ernlril atrnixo.

A.graclecenros sc puclercnr .ftlr:rrrlr;er.

Atenciosarncntc,

Ricirrclo Fiori

ÍJctor rlc l"icitnçõus

I)refei [ura dc Manrrcluiro*Iì.

(46) 3525-8r07 / 810_5

Ë,nt (12-(12-2022 l 4:40, licitacao02(r)nuumelciro.pr.gov.llr esoreveu:

para adqulnlr produtos de Copa e Cozlnha.
Pana lstor peço a sua gentlleza de nos .fornecen orçamento.
Segue em anexo a sollcltação de onçamento, pon gentlleza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atenclosamente,

Rlcardo Florl
Seton Llcltações
Pnefeitura de Manmelelro-PR
(46) 3s2S-81øø

coNf:ER[ co/,¡
o cRtGll,tAl

0 I' JUt-, ?0Z1¿

Ý'
r\cò iI.{AT'U RA
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Re: Orçamênto - Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

.i.# De llcltacao02@marmeleiro.pr.gov.br <llcltacao02@marmelelro.pr.gov,br>

,;ü1., Para <dlegoruaro@unochapeco.edu.br>

Data 10^02-202210:08

Ilom cli¿tl

Gost¿trlarnos de reitcrar o prlcliclo dc orçnnuluto enviatlo uo ein:rül ablixo.

.Agr:atlecenros sc puderern .ftr[rrry0er.

Atenciosamente,

Ricrrdo Fiori

Sctor: dc l.,icitaçõcs

I)refeitu¡:a de Marnrcleiro-P.l(

(¿16) 3s25-8107 / 8105

Ën (12-(12-2022 l4:40, licit¿rcao02(_ä)nrarnreloíro.pr.gov.lrr crsorevcu:

I Boa tardel
ÅÂ A Prefeltura de Marmelelno fará nova llcltação para adqulrlr pnodutos de Copa e Cozlnha.

Para isto, peço a sua gentlleza de nos fornecen onçamento.
Segue em anexo a solicltação de orçamento, pon gentileza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atenclosamente,

Rlcardo Florl
Seton Llcltações
Prefeitura de Marmeleiro-PR
(46) 352s-8røø

CONFERE CO}.,4
o oRtGINAL

0 i lÏt-. ?tLl.

g
hSSiNATURA
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Re: Orçamento - Gopa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

,liiii De llcltacao02@marmeleiro.pr,gov,br <llcltacao02@marmelelro,pr.gov.br>

,)jrtlaì)¿ Para <augustohenriquealvesme@gmail,corn>' 'il.'Xi:i.?

Data 10-02-202210:08

Ilorn dial

Gost¿u'larnos de rcitcml o pecliclo de orçnnrunto enviado no eurril abnix(|.

.Agr:adecentos su pnderom frrr:rrecriu'.

Afenoiosarncnte,

Ricnrdo Fiori

Íictor: do l.,icitnçõcs

ïtro,fei tur:a der Manrreluirr¡ltlì
(¿t6) 3525-8107 / 8105

Ent (12-(12-2022 l 4:39, licitacao02@)nrarnteleíro.pr.gor,.br escrevett:

Boa tardel

A Prefeituna de Manmeleiro fará nova llc1tação para adquirlr produtos de Copa e Cozlnha.
Para fsto, peço a sua gentlleza de nos fornecer onçamento.
Segue em anexo a sollcltação de orçamento, por gentlleza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atencfosanente,

Rfcardo Fforl
Seton Llcltações
Pnefeltuna de Manmelelro-PR
(46) 3525-81øø

CONFERE CO//
O ORÍGII.JAL

0 ú JUL. ?022

K,
ASSiNAÏURA
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Re: Orçamento * Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro
llcltacao02@marmeleiro.pr.gov.br < llcltacao02@marmelelro.pr. gov.bt'>

<compras@aernoeste.com.bn, Aemoeste <aemoeste@)yahoo,com.br>

1t-02-202210:08

Ilom dìal

('iclst¿rrlarrros de leitelar o pucliclo de orçflnlellt(ì enviarto no ertunil ab¡rixu.

Â.¡Ir:adeccnros sc pucloronr .ft¡rrlrycer'.

Ric¿¡rdo Fioli

Scfor <lo 1,,ícitações

I)tefei tura der Manleleiro-PIì
(46) 3s25-8107 / 8t05

È,n 112-02-2022 l 4:39, licitacao02()nrarnrelciro.pr.gor,.br es0reveu:

2Alf
De

Para

Data

A leuci<lsarncnte,

.(""
tarde I

âA Prefeftuna de Marmelelro faná nova llcttação para adqulrfn produtos de Copa e Cozlnha
Para lsto, peço a sua gentileza de nos fornecer onçamento.
Segue em anexo a sollcltação de onçamento, pon gentlLeza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR

Atenclosamente,

Ricardo Florl
Setor Llcitações
Pnefeitura de Marmelelno-PR
(46) 352s-81øø

CONFERE COI.A
o cRtGlt{AL

0 ú JUL. ?t22

,{
A5S iNAT U ñA
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LfRe: Orçamento - Gopa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

,¡:11, De llcitacao02@tmarmeleiro.pr.gov,br <lf cltacao02@marmelelro.pr.gov.br>

,í;;iuiì Para <lojaoiguacu@hotmail.com>

' Dâta 10-02.202210:07

Ilour clial

Gost¿rrlarnos clc lcitclal o pucliclo dt orçnnrcnto euviatlo r¡o etuuril abnixo.

.^.¡¡r:atlecent0s se puclercnt frril:slcrùt'.

r\tcrrciosarncrrte,

Rictrdo Fir¡ri

Selol de I.,icitações

I)tefei tur:a du Mamrcleìl'oJlll
(4ó) 3525-$107 / 8105

Ë,n¡ 02-(12-?022 l4:39, licitacao02()nrarnrelcíro.pr.g¡or,.br (rsoreveu:

de Marmeleino fará nova Ilcltação pana adqulnin produtos de Copa e Cozlnha.
Para lsto, peço a sua gentileza de nos fonnecer orçamento.
Segue em anexo a sollcltação de orçamento, por gentileza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atenclosamente,

Rlcando Flonf
Seton Lfcltaçöes
Prefeitura de Manmeleiro-PR
(46) 3525-8tøø

þ.

lü;ä'd"l*
ÅÂA Pnefeituna

CONFERE COi./l
o cRtGm.rAL

0 { JuL, 2022

,Ýt
ASSiNAT'U RA
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Re: Orçamento - Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

:'.:i: De llcltacaoO2@marmelelro.pr.gov.br <llcltacao02@marmelelro.pr.gov,br>

ilì;¡iiji Para "loja@aluminioclncoestrelas.com,br>, 
<caixa(Qaluminiocincoestrelas.conr.br>

Data 10^02-202210:CI7

Ilour diul

Gost¿trlatnos de reitclat o pctliclo tler orç¿rnlurrtr¡ envia(lo ¡ro enutil al¡nixo.

.A.gr:aclecentos se puclercnr .fcur,lcer.

A tcnciosarnentc,

I{icnrdo Fioli

Sctor: clc l"icitnçõcs

I)refeitur:a der Ma.rnlcluiroì)Iì

(46) 3525-8r07 / 8t05

Èn¡ (12-(12-2022 l4:38, licitacao02l-ä)nrarnrelcíro.pr.gor,.br esorcveu:

Boa tardel

âA pnefeltura de Manmelelro fará nova llcltação para adqulnlr pnodutos de Copa e Cozl.nha.

Para lstor peço a sua gentfleza de nos fornecer onçamento.
Segue em anexo a sollcitação de orçamento, pon gentlleza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR

Atenclosamente,

Rlcando Floni
Setor Llcltações
Prefeltura de Marmelelno-PR
(46) 3s2s-81øø

CONFERE CO/.A
O CRIGIF{AL

0 ó JU!.. 2022

Rt
ASSi I.{AT U RA



,&#Re: Orçamento - Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

l,jil, De llcltacao02@marmelelro.pr.gov.br <llcltacao02@marmelelro.pr.gov.br>

i,i;,;i;:: Para <alumlniosbelmar@hotmail,corn>, <belmarxml@hotmall,com>, <belntal-nlana@hottnall,com>

Data 1Q-02-2022fi:07

Ilour di¿r!

G0starlarnos de rcitclaÍ o pecliclo d,l orçnnrunto enviadt) rro e,nrnil atrnixct.

.A¡¡racleccnt0s sc pnclercm.hrr:rrerlcr'.

Ateuciosarncnte,

Ricrrdo FioLi

Sctor: cle L,icitnçõos

I'refei tura dc, Marnreloiro-PIì

(¿16) 3525-8107 / 8105

Ent 02-02-2022 I 4:38, ticit¿rcao02@)nrarnreleÍro.pr.gor,.br e.\creveu:

I Boa tardel
I

' 'A Prefeituna de Marmeleino fará nova llclta ção para adquinir produtos de Copa e Cozlnha
Para lsto, peço a sua gentfleza de nos fornecen orçamento.
Segue em anexo a sollcitação de orçamento, pon gentlleza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atenclosamente,

Rlcardo Florl
Seton Llcltações
Pnefeltuna de Marmeleino-PR

(46) 3s2s-81øø

cohltERE col.^
o ORIGINAL

78720 4 JU!-,

Rr
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Re:Orçamento - Copa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

: i,;i De llcltacao02@marmeleiro.pr.gov,br <lfcltacao02@marmelelro.pr.gov.br>

,,:lì.i,li. Para <sabinofb(Qhotmail,com>

Dato fi-02-2022ß;A7

Ilom dia!

(lost¿trlarnos de reitctat o prlcliclo de orçnnrr:nto enviado no errturil al¡nixo.

A.¡Ir:aclucenros se puclerern .forrrrsr;er,

Ateuciosarneutc,

Ríc¡udo Fiuri

Sctol <lc l.,icitaçõcs

I)refeirur'a ricr Mamleleiro-Pll

(,1ó) 3s25-8107 / 8105

En¡ 02-02-2022 l 4:40, licitac¿ro02@)nrarnrelciro.pr'.g1ov.br esueveu:

I goa

Å
tarde I

A Pnefeltura de Marmelefro faná nova lfcltação pana adqulrln produtos de Copa e Cozlnha
Para lsto, peço a sua gentlleza de nos fornecen onçamento.

Segue em anexo a sollcltação de onçamento, por gentlleza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atencfosamente,

Rfcando Florl
Setor Llcltações
Pnefeltura de Manmelelro-PR
(46) 3s2s-8Løø

CONFERE COI/1
O CRIGINAL

t 4 J|j!-, t0n

,Ý,



Re: Orçamento - Gopa e Cozinha - Prefeitura de Marmeleiro

: ff De LOJA PIETROBON <lojapletrobon@gmail.com>

ffi . Para licitacao02@marmelelro.pr,gov.br <llcitacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 03-02-2022 10:39

Bom cllalll

lnfellzmente, ncJ momento, não estamos trabalhando com os itens especlfrcaclos no pedldo de orqamento,

Flco à dlsposlção.

Em qua., 2 de fev. de 2022 às 14:41, liqitacao0z@)nâ.rimelelncLur.gouh¡. <llcitaca-o02(Ðmarmeleifo.pr.gov.br> escreveu:

Boa tardel

A Prefeitura de Manmeleino fará nova lfcftação pana adqulnln pnodutos de Copa e Cozlnha.

Para lsto, peço a sua gentileza de nos fonnecer onçamento.

Segue em anexo a sollcitação de orçamento, pon gentll.eza ASSINAR, DATAR e CARIMBAR.

Atenclosamente,

Ricando Flori
Setor Licftações
Prefeltura de Manmelelno-PR
(46) 3s2s-81øø

2V25fl

Atr,

^

ôn

CONFERE CO},A
O CIRIGINAL

0 4 JlJ!-, 2022
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MuNrcíplo DE MARMELETRo

);

MuNrcípro DE MARMELETRo
o'1c ø+zp

ESTADODO P/4.RÁl¡/i

ÐcrR.aro PAR-A, pußLIcAçÃo
ATA DEREGISIRO n-E PRIçOS ¡p lruilDl

PRECAO ELETRONICO N" O28IZO21

CoNTRATANTE' t'tU.UCÍplO n¡ lvt¡,Rli,ælpnO
coNTR.ATADÁ.: JÿB COr"ÉtCtO Op Ur¿neO¡S OOr"rÉSrrCeS mn
OBJETO: A dc de

O{PJ:76-ZbJ6rul{l
AÉid¡L{¡etin 2ij,c6h-.aPost2a-cEps5.6¡5dú Pre*úE M ffi"*-
E{dt lidlErâñælcire tr ff.tf r licit¡dot2@rEdcio.tr-@ k- Tdcf@ (4O 3t25-8107 / 8lO5

EsrÁDoDo PAR-ANÂ

Pre'AIMffi'.nffi

-

t\)

c¿,\

59,t0

¡1693

69,00

33,t0

64,90

49,90

t75,00

276,00

299:T2

490

73,50

394,80

439,40

29,90

20,n

6,90

l4e0

64,90

49,90

25,00

À00

127

?290

490

3290

1,69

MOR

BELMAR

I,'NINJET

CIPI.AS

SOPRIINO

BELMAR

BEIIVIAR

BRINOX

DTSSOLE

ORIGINAL

'û.IJETE¡æ

DfvERSOS

DISSOI.E

de 2 lts.

PEAmpolas de vidrc
Iiros.

rctægulæ, cD

ænprimcnto: 4l m dc æmprimmto por 28 m
dc largm por 5 m dc altrn ObÊ: bdõ do

cor
dcpnE' m nedid¿s

BåciÂ Etanguh¡, t¡mnho 4ù@0 qD; m¡&ia-
prim pp.

Bæiæ ¡edmdæ, mtérialrima sço iDxidáve¡
de primcim qualid¿dc, m tampa, bn¡Dbo
¡prorimado 16 m de diâmeûo c l0 m de
¡lhrÀ

Cåin Tâmia @E aprcximdaMtç lt Lit6,
@m alF c tmp6, psr€de iDtm c cxtãna cm
¡oþrcpiloo (PP), Þnpa cm polictiløo
(PEAD) æm isolâmcúo tåmiæ iDtqDo @
poliætirao e¡çmdido pæ mbr tøpo dc
fficão.
ChaleiÊ dc aluoí¡io ñ¡ndido @m .TñsE
mínima d¡ pa¡cde dc I J m4 @m epâc¡d¿de de
3 liüos, €bo @ mtcrial rcisøtc quc oføcça
ffiÉ æ trsrftiô âo smùùsdô
Cbalcino alml¡rio æE apu¡uda@tc2j
litros, æm cabo .ûxsdo ¡or 03 rcbite rc src
ffiídadåm pãmdrmiraf,mlE

Colh< dc efé toda m rço inox æm ælcnte
abamøto c dtÍsiru qulidadc. Pæui m
material mistente, lÙW. eW inoxitlável,
@EpríEcDto uínim 9,5 anr, cpcsm míoim
lm.
Colhs dc ncs4 m aço inq æm æ¡d¡tc
aøb@øto c polidq dinmsões (m):
omriæbl9-5m.
CoÁjEto dê 3 paeirås, oalmøæ cm aço irox,
@E æ mcdidr aprcximdæ dc:
I @m 3t m de @Dgimøto por 20 o de
di;ñrfto;
I æø 32 m de comprimcuo por 14 m de
diâmdD;
I qot 22 @ dc @EpriEeúo por t o dc
diâncEo.

æm@

prú06, c4pos, talbqê @Es@[€dor dc
inoL
Fae de Ecs aço inox @E ebo de

Un

Un

Uru

Un

Un

Un-

Un.

Un.

Ta
(J
z-?t

Itryt
rc
fft

,ì

)
a

ì

qq
IF
U9

2

9

t0

a

¡

I

7

t3E

236

(
I

ú)
12

IX

05

06

07

16

20

2r

n

?ß

26

=

3o

$
€
!1

37

6Z40

189,60

29OAO

?2'5,80

440,30

1599,00

66025

140,10

59,90

rBSO

D330

265,30

178,00

350,t7

Ð5,OO

¡85,60

390

rt80

r20

1t2,90

I r,90

t59,90

34,75

48,90

5,99

3r,90

31,90

37,90

t9,00

31,87

450

1¡,60

SIMONAG-

ORIGINAI

ÁD

INVIClA

TRITEC

BEIMAR

BEIÀ{AR

BELMAR

BELMAR

BELMAR

BELMÄR

BELM/{,R

MÄLTA

BEI,MAR

DOCESAR

FRATET.I.I

m

x m.: f

Fae cle pão wilhada inor

Pæ mê E
aprcximdas, Lâmiu- 182 BU!,
@mprimmto toÞl: 332 nD,6p6ffi 2,5 m
Lâmim @ aço csbouo e abo cm polipmpiloo

MF 19 m ewssu:

GæfiIo térmi@ 12 l¡toE isolmmto tém¡@
@ PU, @lìwção témi6 qmtc 4 hoEs e
ûio l0 horas, alça qw sc integra. ao gamño, pés

rcffitcis c æio@mto por tomeiÊ TaEpa
movfvel, fæhaEcato tipo rcs¡, ært¡ gotÈs.
Ps aorcximado do mdulo 2t00 Ks.
Jæ tranc4 Eteris.¡: plásti$ de prineim
çalidadc, epacidadc: 4 liùs, swe líquidos
ælsdos ou oumtcs. æm tamDa c €bo.
Jogo dc Caldcirão baixo, scis pcçag 6p6sE 3
nn øecidade de lO Â 48 lim
Kit com 3 ædciru rctangulæ, m almínio
m€didæ apmximadæ dq æmpdmmto 22 c¡û,
largm l8 m, alhm 6 m; @mprimøto 34 øL
l.rgE æ5 crr! dùn 6 m; ømprimoto 44

Iam30cñ eltun6cm
Kit @D dE @æ de almfnio øpacidade 2
e 4 litros, øm ebo ûndo por 03 rcbites rc
ros qre¡nidads do enæ prn ganntir mior
smçâ.
Kit penciru @dor de plást¡6 3 bnanhos
multiuc-
Pancla n" 26 - altw l0 m, diâætro 26 crD,
volm¿ 4 6 lß
Pancla n- 2t - alfiE lt dL diåmeùo 2E crD'
wlmc 5.67!s.
Püela n" 30 - alhm 12 qL di¡meùo 30 qf
volm¿ 6-? lc-
Piådor dc lcgu6, Eo(þlo €bnt¡, tamanho
médio, om trip4 *rpo, €bo c banlaûtc d
almÍnio fitrldido, æl|M t¡bo de eço zircado,
chapioba ftrrc c.hato zinødo, mola ææ1,
PinûE el€ûostátia Fôe (ûa%lba): aço inoL
Fincão: Pés tianmla¡-
PipoCueiÉ øm s segubtG @sterfstíE
mÍnim: æ¡føiorodo m alumínio polido
côm tuâcidrdê dê ¡1 lihr

@

kalo pm sæir rcfeiçðes, @
diâmcto, alc rotaial inor Pododo s lcqdo

R¡l¡dor todo aço øB
lânim øm q¡¡4o difqaæs opçõ6 d¿ ørtÊ,
lâmim æu ¿lat q æla mior, øbo om

U¿

Un.

Un

UD.

Un.

Iogo

¡ai8

K¡ts

Kiß

Kits

Kits

Kits

UL

Ua

[JD.

Ur

Un.

t6

l2

242

a

37

IO

t9

9

IO

7

7

7

2

lt
24

50

t6

42

¡43

45

47

19

51

51

58

59

63

61

65

67

68

75

76

.O{PJ: 76205-66t0¡þl{l
Ayàidålrú:ti o' ã5; Ccôb- CÉ Èiûl 2,1- CEP 85.615{Fo
Eflil: l¡cjhdôônåñclcio-d.ú.k / lictroo(Eôrn¡rElcim.tr w k - Tc¡cfoq (46) 1525€t07 / tlO5

f.-l



)¡
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EstADoDo P¡cR.AN¡,

ab pr€çds eté 28 de de20T¿.
DATÁ. DE ASSINATTTR^ DA Ë1Æ, 29 de ¿tuil de 2021.

Mamcleiro, 29 de abål de 2021.

z
=

PAULOJAIR ì
p¡trttsz¿zo¿ægs¡

PAlnO,l¡R Plr¡tf2aroc¡gçt
OodæD¡Ælffisü

P¡ulo Jei¡Pil¡ti
Prcfeiûo dcMamdei¡o

Q"l
en

floo
a4
fr ¡¡1

affizn¿o
t

é
r-

!-
NÞ
N
lÐ

&z
Þ-
c

O{PJ:

l\)
ñ*

N')

76,70

43\@

&6:1327

590

r0J0

NITRG
PI.AST

BOTART

30@

Tary ¡cdoudr pþtrton Fr¡ alioato pon
nisæ¡das a plá*iæ ËisfEte Mad¡dls
mimrdæ 27-4 m di¡n.ûo x 6-8 d
XIcan dc cùtt o pælu dc ¡lta q!¡li¿hde e
{uabilürdc, cûr hæcr, @tsfdo: dæ c
pirts, ülaho:200nL DiEcûsõcsr di¡Bcto 9,5
aaltn?æ

Ur

T'L

13

42

t0

g2

E{Àil: T.leë (.q 3t25-8107 / tl05 c{
cb
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MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
ESTADO nO Pen¡X¡l

EXTR.A,TO PAR¿ pUnr,rçlÇÃO
ÄTÄ DE RIDGISTRO DE PREÇOS N" 113/2021

prucÃo nr,nrnô¡trco N' ozçrzozl

CONTRÄTÄNTE: MIINICþIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: SJ COMÉRCIO DEIJTILIDADES _ EIRBLI
OBJETO¡ A irn de cle ur clos clutos abaixo ficados

CONFER[ CCII.Â

O CRf G {AL

s

E:diJ
PRAZO DE ODVIG daa cla ata cle registt'o cle preços até 28 de abril de 2022.

D.4.T.4. DE ASSINATUR¿. DA A.TA: 29 cle abril de2Q2l

Mamreleiro, 29 de abril de202l

PAULO JAIR '. Asslnado de formadlsltal por

P t L Ar t : 5 2470 4 2 3 e s 3' B:iiÎ iåIl åill' f;ii:J,'-11:;''
Paulo Jair Pilati

Prefeito de Mnr¡neleit'o

?.811¿0 I lljt_,

19,48 38,96I(EHOME11 2 Un
Batedor de ovos, tipo fouet, conrplintento total:
30,5 om e diânteh'o 7 cm, totahnente enr aço inox,

CHEF
LINE

249,00 498,0014 ¿ Un,

Botijão tér¡nioo aço inoxiclável, medidas

aproxirnadas: 23 cm cle cornprintento x 16,5 cnt cle

lalgum x 29,5 cm cle altula. Col nço inox, ampola

cle aço inoxidável, oapaoidadb g litlos, Tampa cle

poliplopileno, Peso clo ploduto: 1,386 gramas.

536.9óDstinadorV t
E

t:i

it
;ìî
.,i¡

ì.,

11.

LF



MUNrcíPro DE MARMELETdo 
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MuNrcíplo DE MARMELETRo

CONFERE COI,4
CI CR'GII-¡AL

s i tut. zgzz

H,

))
@-,

@
1' osaf

EsrADoDoPÁnAN¡.

Erff R.ÀTo PAR á. PûBI.Ie{çÃo
ATá. DE REGISIR,O N^E PREçOS ¡T 1T¿&202I

PRECAO ELEf,RONICO IÝ OZSI2OZL

CONTRATÁNIE: MUNICÞIO DE MARMELEIRO
CONTR.ATADA: .A. E. MOESTE COMERCLAL EIRELI

de dos abaixo

ESTADoDoPARjNÁ

PRAZO DE EXECUçÃO r VrcÊxcn: da assinatun d¿ ara de rcgisto de pf€ço s a¡e 28 de ¿bril de 2o22.
DATA DE ASSINATIJRj. DA ATAi 29 dc a}ril de 2tlt.

lvfameleim,29 de abril de 2021.

PAULOJAIR ,ffièhdeHF
P llÂIl5247 M23953 rt?o æ¡ro ræ ¡ry

Peuto ¡a¡r P¡t¡ti
P¡efeito deMarmeþiro

-

PAULOJAIR .ffi&hdeds
ptarsz+toqzsÞsiffiäffi

¡\S-!iN

O{PJ: 76:05.665¡m¡.{rl

AiUÑA l\)
s€

O{PJ: 76-2t5.665/ú0l{}l
AEida Nlã¡i !'255. CdrrD- C( P@124 -Ce 8J.615{00

995,80

7s14

59890

6t6,55

s262þ

t49J0

It7,l I

438J0

49,79

75,44

59,t9

r,99

s2620

1,99

20,79

87,66

BEIÀíAR

INTEPI.AST

MOR

BELMAR

ORIGIN,AL

BRÂLIMPIA

TRITEC

COLONIAL

PANELI.IX

NADIR

Ita

@

C¡in bn¡a øda om ,19 l¡tos pffi 6{oqüc
d¿ ho*iftúti
CrüÂ Téil¡ia æm lprcximdameDûe 26 Liûûs,
øm âlF c taEp4 parcdc htm c eúau cm
polþrcpiløo (PP), tmpa m poliailao
@EAD) æu isohmoto térmi@ inEmo cm
policcimo elqudido pøa mior æmpo de
æM€ão.
Cbrlcin ildusti¡l @ almínio m
prcximrdætc 4J litoq øm øbo fndo por
03 r¡bitæ Ë sa cxû€midâdð pan g¡mtir
maicscqma
Colhcr dc pbrcme m sço inox polido, øE
cpesu oínina de ¿0 mrq ourFimato
nínimo dc 16 er¡ øm ebo cm ino:<, primeim
linh¿msudaromlæcCmcb.
Conjuto & bald6 @m @wl,ete e csFemcdd
pu limpca de pisæ Êic m gæL Estuüm
cm poliailmo injetado; æm 2 ba¡dæ æm
epacidaclc dc ã líùos øda: Rodíziæ
prcj€fadæ pan åcilior a rmutação c
higiaiução; Sistqua dc aprcmcdor æm
p¡rsão spøior; CIip dc 6Eção pan bas{E
Alça cm aço tubulæ @m pintm clctoctáti€:
Pode lg nop plano^øtiql Cd a defiûin aL
vcrdq amælo c vmclho. Gmtia 12 rc
æ¡u'¿ defcito de Ëbri€Éo. ltcæ inclwç
Cåm + 2 bald6 dc 25 lts adr + 2 6ûÊ9ã0 dc
linø
(¡po dc Plásti@ Sólido rutilizávcl 4filml - Cor
Prcta
G¡ia pm chimar¡ão dc porcogo MtmL æm
logow o eina tipo @xi ro l¡tøal c rc
s pc. O pé ds cuii dcYrá w de cim tipo
cpóxi pasulizdo. Devcrá øúã o bml
fmdo com almínio lusù-ado. Demdo p6uir

di¡E ùo da boe prcporcioaal ro taDlho de
ei¿ DdEá Nir ãel6tÈ @b¡m6fo-
Parch clc pmsão, 7 [ûos, dÈhl: dilñíniol
rcv61iEalo íDlËrm è c¡d@ @ æfiadcmtc
6it@32m-

Ua

Un

Un.

Un.

Un.

Uru

Ur

Ua

20

l0

345

30

9

5

)L

It

l9

23

27

3l

33

35

62

Êfüt licirä¿tiuldiE ¡rgd bf, fúeln@iû.nË¡ció É.@ h- Td.ftr (4q 3t5-tllt / tf 05
Âhidå Mali n" 2t5: Cdb - Cc P@|24 - CEP 85-6¡5-O00
E{ait licilrirôÈftbjE ôrs. ùf / licitsüôm¡nÊtc¡o or@ k-Tclcfc (¡t6) j52S-StO7 / 8105

l.-)



3ùl 3te
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MUNICiPIO
EsrADo oo peutÁ

DXTRATo PARA nunr,rcaçÃo
ÄTA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 11s/2021

pn¡c¿o nr,nrnôNrco No oz8t2o27

CONTRATANTE: MUNICþIO DE MARMELEIRO
coNTRÄTADÄr ADONAI cOvrÉnclo DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

OBJDTO¡ A de cle P s dos rodutos abaixo

PRÄZO DD EXNCU EVI tda atrrra tla ata de registlo de preços até 28 cle abril de 2022.

E
DATÄ DD.A,SSINÄTIJRA DA ATA: 29 de abril de202l

Marmeleiro,29 cle abril de202l,

PAULO JAIR Asslnadodeformadlgltal por

p tL Ar t:5247 o 423s s3 '"åîii3 
iålì ililf;åli';1ï,

t
=
Í
;
t,;

È
r:'

Par¡lo Jair Pilati
Prefeito de Marrneleiro

COI{F[R[ COI¡
o cRtGir.iAi

MERCO-
PLASA /

MS18
40,25 483,0010 12 Un,

Bancleja plástica em polietileno sem tatnpa, na cot'

l¡rauco. Medidas extemas aproxinraclas: altula: 9,2

cm, largura: 40 cm, contpt'imento: 60,5 cm. Meclidas
intelnas aproximadas: alfura 9 ctn, lat'gura 34 cm e

cornDrirnento 56 cnr,
483,00Vnlor Totnl Estilnndo

i:

: ,::,1.,

J ,:]i

L

I
it.
I
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@ ESIADODOPT{IáNÁ

EXTRATO P.AITA PûTITCAçÃO
ATA DE REGISII.O ÐE PRXçOS N. 1162@r

PREGAO ELETRONICO N' (D8/¿O2I

CONTRATANTæ: MT,'NICÞIO DE MARMELEIRO
CONIRATA.DA: AUGUSTO HENRIQI,E ÁLVES
OBJETO:A de de dos

ct{Pj:762b,66ÿqþl.Ol I

^ÝÊ'¡d¿ 
Mdi Þ. rf5. cGÊd- c¡ Pd 2a -cEP 85j15{xxt

E@a lidtpô@r!ìmdcim tr ø¡ h 1 licitrqdøAiffi|.cim ú @y br - Tc¡ÊfG

):

DÄTA DE ASSINATIIR.A. DA ATA: 29 de abril de202l.

Mameleiro, 29 de afui1de202l.

MUNICíPIo DE MARMELEIRo 665

)¡

MUNICíPIO DE MARMELEIRO 6/ "('ESTÁDODO PiAR¡ìúi

preços

t:

::

=-

=

å
-

PAULO JAIR ßi¡do dc 6m d¡¡ior s
PAU@ÆMÌ9ruÈ99

P11AI15247O423953 ¡!aæzrs¿g rrìo¡7ffi
P¡ulo J¡ir Pilati

Prefeito de ll{ameleiro

cCINFERE CO¡..4
O CRÍGINÂL

0 4 JUl. ?!2?

#r
I\5S; NAiU iìA

(^)

872.5017,45ISSAN

sladr, æo divlsórias, @D trEpa lrycmcntc
ondüIadapæ 5 kg 3 þ e2þ 02 uidada de
ed¿ Aps€oci¡,/øc troshfcid4 pæ frcilior a
viffilizção d,o mûcúdo. Empilhárc1 que æ
Eosùr firEc c Fistsntê após @IE s
onteì¡do.
Plzto prn
hrffilb22

wir rcÞiçõcs, frndq cm aãi¡J-o,
mVá¡isæ-Ur5074

39,06

95,00

49,96

9J36,00

sAos

u,ß

4.4?6,W

935,00

3359.52

lJ39l5

&350

t27t:Ì2

770,00

7t3,4

279

47,50

t2,19

n8,oo

9,85

I t3,5t

69,95

467,50

69,99

r3995

42,90

26,&

35,00

11t,90

DOCESAR

TERMOI.AR

RISCHIOTO

MEGA

CAMPI.
NFJRÄ

INVÍCTA

RJSCIIIOTO

BRINOX

TERMOI-AR

STII¡INOX

RISCIIIOTO

RJSCTIIOTO

cosY

RISCHIOTO

dePæ

+nlidadcÁ.bridc de lata o inox dc
m tamanho médio-

Bacias rEdondð, mata¡a+t.m plást¡æ,
Ëis-tmte, de prineiE qurlidâde, emfiho
aDrcximdo: 27 lts.

Balsça digirÞt p6n @iDha æm æ scguirtë
cæctãiúi6 níuim: epecidadc pæ ¡té 20

E;6€la de !o EÍxiEo 5 gm cEJ gEm
até 20 kg ñmFo tæa-auúo ølibnfq pcsgm
em grâM @), dígitos no Dis?lay digitel,
dælígmcnto automáti@ ou mu!
alimaacão: oilf,a ou b¡tøi¿

sw ÉÉcidrdermsm
BoriÊdoc o plfstiø polþrcpilqo, tipo

ml !álwle øtilhô-
Botijão t¿raico øm øpacidrdc pan 12 litoE
tiÉ c alç¡ r€fátil Com bml lergo quc fæi¡itr
a coü-ada dc líquidos no pmdulo e @m tomcin
de plásiæ @m ûznmcnto pæ retincla do
líçido, indiado pen lfquidc qumtcs ou Êi6-
Cofficãodeâ1é6hm.
Conjuoto dc ci@ potrs cm tampa transpaEtc
qrc pode m utiliãdo d Êæã, gcl¡dcin c
mim¡das, dc primein qulidadq æm
ÐñxiDådænb 15 lts lO lß- J lR 2 IK I L
EspaguæiÊ @n 04 divisõcs, fabriedæ m aço
imr O Eodelo inclui ma Pancla dc Aço Inox
@m 3l m dc diåmc¡ro c qutro
C€úoýPaedoË, quc pønito ¡cparu
diÈmtcs tip6 dc lW ao mmo tæpo. CoE
øEidadcffil0litr6.
Gmå témiø m aço box, 1,8 litros, ($¡Eþ e
Êio) æn dça Con upola c bombe dc pres$o.
Tmur¡movívclrmlimø
Ktt @m 3 bæ6 E{tmús, Ea!ér¡a-p@ aço
hox dc prinsim qulid¡dc hr¡hc
eñxiúdos 16 hs l0 hs 3 lß-

Kit æ.m 3 baciæ ¡cdo¡d¡E natéria-prim
plósiø dc priæin qulidadc, øE"l'æ
bmximdds: 27 ltr 17 lh tlts

@æñ

loÃ.
poliprcpilæ cm ep.cid!dc

FðbEcú 4fiedc

Pot6/øixa

Ua

Uu

U¿

Un

Ua

Un.

Un.

6
C@jut

Uu

U¿

Kib

Kits

KiE

Un

U¿

t4

2

4

12

53

2

ø

2

4t

il

l5

{E

22

6

0t

03

08

09

l3

l5

32

40

16

55

#

57

69

70

PAULOJÂ|R e4h#F

<¡o¡sz#ôÿflîðloÈce Häm CNPJ: ?6205.665/000t{¡

^61l¡ 
túdL r' 255, Cqtfr- Oc P6Èt 24-CEP 85.61t{m

Ed¡iI:l'EiM.ørffidcimúeovb./l¡c?hcàdz@rEhdciotr@ÿtu-Tclcfæ (4O3S25{t07l8105
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MuNtcíplo DE MARMELETRo

)¡

C¡IPJ: ?6:05.66mLO1
Awüdi À,hdi Do 2S5, Cab- Gc P6d 2{ - CEP 85-6¡5400

M rcíPro DE MARMELETRo 
67

PauloJairPfüfi
Prefeiúo deM¡meleim

CO¡IFERE CCI¡Ä
O CRIGiI.JAL

0 ¿ JUr, 2!??

rtî ,P

ErcrR.ATo PARá, puBucAçÃo
ATÁ.DE REGISTRO DEPRÌçOS tf tr7l¿@l

PREGAO ET,ETRONICO ¡T æ82021

ESTAmDoPARá¡,¡Á

dos

PAULOJAJR
pn¡lts¿¿zoc23gçJ

ESIÂDODO PARAN,Á,

PRAZO DE E¡CCUçÃO f VfCÊNCru derssiilûrc daa.b de rcgisho dc preços até28dea&it de2OZ2.
DATj. DE.4SSINATITR.á. DA Á,TA: 29 deabÅl de202l.

Marmeleiro, 29 de tbnl de 202l

PAULOJAIR
Pt1AIt52470423953..

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
CONTR.ATÁDA: AUGUSTO HENRIQTJE ALVES

dc de

=

ýt

G{PJ:

AIiSiN,ETURA (.^)

263,ÿ2

175,00

t69, r0

t03,48

l93lt

206'?5

57990

391,78

59,98

&l,m

tEø.:oo

r2s5t

54,00

32-99

7,ü)

t,90

39r

21,49

t3,75

57,99

t95,89

2999

405,50

41,L00

'5,98

4,50

DOCESAR

DOCESAR

DOCESAR

IMPORT

DOCESAR

DOCESAR

DOCESAR

GIPI.AS

DOCESAR

MONFER.
RATO

EIRII.AR

EIRILAR

mcEs/\R

bo6o dc t m dc largm c 22 m dc @EpdEmto
con ¡os6 e limpadø, bojo c mo

æ aço mox,
rrdonds @

pn chima¡rão

ænprimmø,m
w
de

m mx, æmColhq pm amz
eprcximadumte 40
swnmínima I m-

m açô i¡ox, û¡€diDdo

DâsbDmmdtltro õroótu-
D66ddc dc lægumc Îipo lanina m Aço
I¡¡oxePolimilmo-16m.
EscoGdq pæ mørão polido, mtËria¡;
rl@i¡io, @mposiÉo: dumlDio de ala qu¡lidade
@m rcv6tim6to intqno dc qtqm, øpæid¡de
4J litós-
E¡mdein m .æ ioorç mcdi¡do
aprcximldmtc 40 ø, øm ebo æm ñm
DMtc lruEdlmoDrûdúto-

0l rcbit6
om ñrc

Frigidcin m almíqio æm aproximdamatq
diâmcco dc 40 crq æm altuE dc 8 ø\ @m 2 m
dc cspæua, ebo 6xado por
gætiodo mic sgreça- Cabo
Dasiltc m EduEro orcduto-

Jogo dc pæcls dc A¡mÍnio BEtido GN (m
5 midadæì.
Jogo dc talhæ inox øm ebo dc
(æntødo f¡ca, gefo c ælhæ dc mpa c
6h 6 uidådß dc ddrì

plristiæ
dc chá -

Puela dc pÉ¡¡o @ w lloha duráre[ pr&ie c
øDômie Canctaistiæ C¿pacidade
afoxiudmc¡te 15 Litos. Almínio polido dc
alta qual¡&de. T@pa @B f6bâE@to c)d€no.
Àscistatæ-

m¡ômià a:atriùísti^?s:
aprcxin¡daæuæ.2l I¡'ùrÈ ,qJilmí.ü' polido de

fcc¡møto dãno.cpuia¡ta qualidada
A$ cE

Po@,IåRtm

pËsão@rm

r¡4!s
produto

M

18 @¡-

p@

Un

Un

Uu

Un.

UL

Un

Un.

Jogo

Jogo

Un

Ua

U¡.

Ur

I

?5

r9

26

9

I5

t0

2

2

t2

t2

z8

29

36

38

39

14

s2,

s

@

6L

66

E{E¡:
Pó¡ 24-CeP ú.6t5$

TddG (4q 3tl5-t¡07 / tl 05 Ed¡L TdcfG (4q 3t25-8107 / slbj
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uv¡wcipto DE Fn/q¡rc/sco BELTRÃI
Estado do Paraná.

sRp - srsTEMA DE R-EGISTRO DE pREçOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREçOS E

rwrtceçÃo DE pRrços Rrcrsrn¡,Dos

O Município de F¡ancisco Beltmo, órgão Gerenciador do Sistem de
Regiseo de Preços, com bæ na Iæi Federal 8.666¡99 L¿i Federal nc 1l}S2npñ2,
Deaeto Rderal nc 78ÿ2t13 eDøeto Mrmicipal nr 176p(Ð7, toru público:

I)REGISTRO DE PREçOS para futura e eventual aquisição de ut€nsílios,
equipamentos e matúias de copa e cozinha ern aterrdimenùo as rmidades educacionais
da rede munici¡al de ensino, decor¡ente do Pregâo elenônico ne 1092021 com vigência
de 05 de agoso de Ð21 a 04 de agosto de 2û2ll conforme segue:

.aTA SRP ¡¡e 6,413/2021

EMPRESÁ, DETENTORÆ Cá,SA DÄ,IIMPEZá,CRISTO REI EIRELI
NeuJ87-05400út43

Ru OGvi¡Ð lciEiE dos Sântos, ¡(xro - CåiÊ FosÞ¡ 5f - CEp aS6Of-O3O

COI.JFIRF CO
O CRÍG,NAL

0 i JU'... Z(JZ|

.Y,,
Ås.-,ii{

);

MUNICtPT DE FRÁ'NCISCO BELTR,ÃO
Estado do Paraná-

RraOtuiæTcicin SânG, lû)O-CaiÞ PosI 5l -CtP l{)30

(.^)
då.)

"\.
c+
{^)Ò?

7,æ

¡TJó

2Læ

9þ

m.a

út9

s¿ó3

E2t

ss.El

D.m

tæ

lEý

6,A

5Ð

t0Æ

r0,6

r0Æ

ll!

s¡

HøM

N(m

Rffiorc

DOC€s^X

æcEsÆ

æcEs^R

æclsR

Rffiæ

clo80

G@rc

)@iÈo

il.DE NÀf,O E UT¡6 UM W POMNTNO DE
A.LÎA DNDSEE&1A Ìffiù\¡CIA A TWAqO, @VPÆF
:R MORæRçÆ, 

^I{ 
EM HÆruVm@RES

ýÆIADß
ilDE PT.ÁsT¡coæuTR6um&EM rcE¡of¡IIm DE
ITADEII¡sDÐE EITA IE56TÈ{Ch A MACrc.æM?ÆEDE
:FUÌÐO RFORçADOO At4A il FALGTLVNruO.@u
ýru^s.
NE1A PT¡SNS E Ure NTEUL ÐI rcUETUÑ DE
{LÎA DÀ¡SE)ÆE rrFoRç^Do, EMpftH^vEL rrpo AcotE1rEno.
ÐRENG
tñgA Púsrrq zj rc uTru il pouETILN DE
TLTADNÐE EFoRçAæ. MJlÁvE- flrc AçotGtrm.
NRNCÀ
]ruT5 UNGMM il AIIJM¡NþrcUDO.@ DE

'AQGLIÍÊ@MTMÀ 
M MM

açARou3r urRG, s s uM fl AutrÍm rcuDo,
:oM 

^¡.ç^s 
s[^TE¡¡¡s Ê lÄ¡tpÂ t€ MEsMo MATETIAL

5MDE3MúTPOMlJsm
açÆor^5J ufRo6, N.zóurERHt ilAffiiNroEuDo,
þM 

^Iç^9 
8[^TEÎ^jS E TMÀ t{O MESrc mTEru

5PÉSM æ3WTTPO TNDIßTru
}çÆurur$ uM wMÍMorcìÐ,ffi
rLçASSIIATEru ÊTMA ¡þM MATEru ESP6I'RA DE
twnPotNI)tETru
AUA FENESIÎADA MAIEIIAL EM ÞOUEIILEI€ DEALT1
)ÃEDADEÁfóm9EuvÀvE TFoc^fiAruÂçrrc^
IM PARA FU'IÆ EWÐUrc, TMNI{O MMDO OE
Ë xs cM E3 o{ DE 

^LTlrf,^ 
@RES VdIADAS.

AÃA OMM GnÁIÐE UIRhL EU rcEtrfilN
)E&TADNÆEE&TA ¡.EgôEÀ @MTMÀ @M
MV^S hT€¡^E Q(ÆPRmM aTmA FnÍÐ,fEl\¡IEÀ
t\q4 cÆAcrD^.DE rdNMs a ú urRG.
:ESIO mm EAçnCom P& ¡m.
APACDADÊ N LIIRO6. @RESVMÆ

sT€ssR tdÀm4 DErJtef CowtrErþ MfND€so4
:OIIIET,GRNEDESERn}rÂ18ßEd AçDrcÐÃvE.

úot{oBlo@, R€sçrm
EM

vn

n$r

vß

n&

vß

v8

Ttlll

v{lg

vltg

7

a

I

u

B

l{

E

t6

17

ã

E

x

z9l

,J)

2.É

D,S

r€¡5

56.ß

n,e

v.t6

9.9

t624

Le)

s,s

ø,37

¡4S

r9¡9

o,o

{.ur

9Æ

rÐ

50Æ

50n

f,Æ

sÆ

sÆ

30'æ

EÐ

so.m

rqæ

r0Æ

soF

6qÐ

9¡r

r0Æ

Gloæ

GDEO

ORIG1NI

NCNAL

NÁD¡R

8E¡MR

OOGR

æM

@

@rc

@EO

MOR

MOR

m

N'EPffi

NICRO

sPM M DE rJ m4 dmm ùú\¡m I c{,
rcMfo(ìf,,RsTm
OM PAlttÑNE NTRHLEM rc¡,mÃ¡q,
lJrcmA ATÉ ãec pR alDm¡o, ÞD^s AFRoMDÀS
/J X@Oú

mmA ATéxot pR arrErR¡o, ÞDÂs AÆoeÐÀs
COII{ER PA PUNA PqIUENA NTEML E{ FOEIIÃD,

tJ x{5 cf
:or{ch cuìDE MTERHL EM 

^ço 
NmÁwL

:owNro róüso DEß d¡¡loNo!r.@, R[s6mE
:oNca r,GDh M^Ì€RIAL Eá r!@ Â¡oÐÁvE- €oMpRrMENTo
!ú!lìro DE{ cr,[ Morcso@, REsrsTEMf¿ rpo pMMouto.
:oMnND DE¡¡C^R s q{Ác.rmE M^TE[ ilvD¡o
ÍEMPEnÆO. î{CDr¡rR, CÆACIDÆE (M+ zSW
)n/rtr\6ÕEso{ (o(m): ¡¡.tþr(ós z oMUÀrc DExÍcÂffi
þMm-
IMÁDOR/ HC^DOR DE IIGT'MÊ; MATEru DO CDM W
lJfriuoF( ¡iDm, @MNrrR^ ÊLsffiÁrcÀLimÀs
il^@nþÐÁvEL E¡îs coLWAs EM m DEA@s/r
\¡.^vaNcA ÊnpÉ, oJEo DE ilcÁ DE r0rÁ4 ÌIpo hNUAL
5CìoRREDoRDE M^cARRioso{ nM õt Æu¡,úuo
Ðm, oMAtçÆ EUTERÁIS,8ÀçÊæM NE DEmIO NO
MMTERNLffi M AÆEEUruP&MMA
i@À EPEsûuDE3IMnFo Mru

Ðwrjmno nÍ.NMo DE3o4 or^MEm MíNnro D€ Eo.{
wuD€¡R^MEDhmTERht il AçO INOrDÁVE-

rcMU)@,RISETEm
FAc^ DEpÃoHrRl^L Eu^ço MÐÁvg- craoDE
rcuErltÃ¡o cDM DESIGN NATôM@ EmnEåDq, coM
;Eu nóru PM @m DE pÂ8, TMHo róq¡,þ DE Ð
ilxffi

À¡or@ÁvE- GroDE por-cm-Eþ@M DEdANATóI{@E
muR%Do, wRcoRIE HO uSO,7 rctIC^DÆ REs¡srENlÊ

F APMtrNE7rcmÆMMil^çD

îÁFo DE m kTEru Ðl A@ ñm.ÁvE¡_ Ep€ssuu
MÍMDEur¡D¿owflMEñToMÍM reo[rcNo8f¡@.
LISOEPC¡¡m.MUM
ilRFATAMq La LnG uMæ@rc il Í-Áf,æ
REslsNrg eFoh DE vDRo, TMA RoseuúwL s6TEu
DE PREÂo @M IAro m oM ErÆrcÐE Æ rcMBm
!l^Nrô{ATEMPERATUnA(efrENrEou f¡I^)
reXIMADME PC'R6 I€XAS, C REIA
TATCMC^ 2 m hTEru il PrÁÍIco clM
6offi ilESPIM DErcUUlElÑEDTJPIAOIMADADI
PgD (FOWRETÂNO DE&TÀ DEmADÐ CÆAOÆÊ t2
rc. rcRuro e¡m. @M ar,çA € 3 pÉs RmiErs
MEDO6, BOCTLDATMA KCO E TORNE¡U OM
:oMRoEDEFUoED&oM^vÊr pefÍGlN¡záCÃo
|{Â¡fr6d A TETERATI'ßA (errENrEou FRH]
UROMMENE ÐR6 I{ORÆ, @R MÀ
IM DE PHCO UfEru il POUPIOP¡EI{O D€ ÆTÁ
)ÃtsDÐE E[T^ RrsfsÍÈ{cu A mAc¡o, @ pA¡lDEs,
M EArçARmRçÆG,@MArc ETM^ ÆAR¡DOilDI
ææ. CTIß 8NA OU TNPNIÊ WA@ÆE'L
DGM æ UR6 nÎEru N POUrcPruNO DE ALTA
)E¡¡srDþE E ITA REsFrÊNcI^, coM TMå" cÀp^crDADE
{iMsurRG.æR?rurÀ
:R BKI'ÁNE MTERhI EM rcMPt¡:N DEETA
)NADE EALIANTÞ\¡O/L æMTAMPAAÆIÁNTE
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uuwtcipto DE F&4 rc¡sco pnttnÃo
Esto.do do Paraná.

¡tãG.æBEIMAR

8Effircru& NDEAUV¡qWDEMç¡
hrE[ DA TÁwÀ vÁL% DE gnatçA E vÁr%
REuIDou DE n$Ão, mÆA PE¡-o NMEIRo.
wAcDÐEró{MPM{5 uRqs.
uIÁDORGNE h.ruil A@ Ir€X RE¡Sm@M {
FAC€SWNAPÆIE Í,PEI¡OR.ALflMÆßOgADÀAq

v&7l

ATASRP N¡É14Þi021
EMPR'ESÂ DETENTORTT COMERCIAL SANTANA I,I¡ERNECK LTDA - ME

N¡

ATA SRP N¡ 6IEI2II21

EMPRESÂ DETENTOR,fu ELETROMAQUINÂS ASTEC LTDA
N! 02995568/0001-15

Ru Ocaviæ Tcircin d6 Sæbs, foOO - Ceia Po6Þl 5I -CEP 85601-030

CONFIRF COIT
C ORiG¡FiAt

0 l, JU|..2r12?

,.K,,
¡'rSiìii.iAi LliÌÅ

);

ut¡wncÍpno DE TRAIVC/SCa BELTRÃ.o
Estado do Paranó.
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;Æ¡^FA TEMCA r uTRo ffRlALDo c)Rto il pt.iÿr@
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r{^NrÉtr A TEwrruu (et NrEou Ffl^}
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ATA SRP No 641612021

EMPRESA DETENTOR.AIHIGOR MARTINS PEGORARO
Ne 4L722633l0001-90

ATA SRP Ne 64712021

EMPRESA DETENTORAKELLY A.D.s MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS -
ME

Nc 2L782356/00m-03

ATA SRP Ne 648/2021

EMPRESA DETENTOR.&I.A.ERCIO FAVERO & CI.A LTDA
Nr 78.7113291/0001-{13

Ru Ocæiao lciÈiR dos SÐG, f O@ - CâiË PGÞt 5r -Ctp E56OI{X¡O
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uuttncipto DE Fl?,q¡rcrs co BELTRÃI
Esto.dodo Paranó.

ATASRPN.6¡ATÀP1
EMPRESA DETENTORA:SI COMERCIO DE LITILIDADES - EIRELI

Nr 10.61rl788/00m{0

4

Rq hvùeÞ TcirciR dos S{bs, IOOO - CaiÞ PûsÞ¡ 5¡ -CEP a56Of-O3O

);

ruuwrcipn DE FRANCISCI BELTRAI
Estad.o do Paraná.
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Francisco Beltrão, 05 de agosto de Z)21.

NadiaDallagrol
Sistemade Regisho de Preços - SRP
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F^C^ PMC^RNÊ8 rcmÆ nTE¡ALAn^@rcÐ¡iV€L
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n¡r¡nlcipro,¡i DE, REnr¡sér¡çn - .f R

) )

t8û3
a

_; FtuNtGrPto 'DE RFNAScEitçA - FR'

OEÛ2

e

C

2A c4 ulÐ

ilfuli¡clPro DE RENASCE¡iÇ-  - PR
CNPJ ?ó.20i.68 tjû001 -96
Ru Gcijiio '/argas, 9rl I - Fonc/Fu (46) 3550S30û
CEP 35.61ù400-ReñÈtra - PR
sa-*. raBqca-pr-ß6,,br

O otje:o do presenæ conu-alo é o fornecime:io de utensÍlios
elero¡rortÉie's e elarcdomesiico. dgstinado ao descnvolvìmento e

escolares da re¡le de Kumner¿

DE . LECU}{ES;
CÂBO E}I POLJE;ïIT FNO E
L.ÂM|N¡. EV ßr{)x, }¿ÀTERr,lL
RES¡STEi¡TE, iSEl{TO DE

AT^{ DE REGISTRO DE PREÇOS Ì\t" t3?/202t-

@regão Elctrônico l{" 056202I - PivfR}

domåstj cos, eleirod ornèsiicos,
adcquaçào o'es adr.idadcs nas

Y,\Zí 43,'ì6

UìiD

Ru Cctnlio 1ãgæ, 90 | - Fone'Fer (4ri) 3550-E300
CEP E5.6t&000 - Rcwæ1: - 9R
s¡v.ggenc.pr,-tclÞr

ñirGRo 49?-99 985,98

I ¿ JU:-, Z!22

Pelo presente iasruoenrc, d¿ un lado c:vfL,'¡ilCÍPIO DE RE,\-.4.SCENÇA, Esiado do Faraná
nesæ x¡o repíe=Êrado pelo Si.IDALIRJOÃOZrùùELLLporiador dcRG n" l._t_ì9.755-4 SSp,?R
c c?F so'u n" ?$3.s22.!t9-20, Pre.'eilo Municipal, de ora en dian¡e cenon:inado símplesnrenie de
CONTRA.TI\\TE c de oulro lado a s¡;¡¡r¡sa SHIGEìI{OTO & CIÅ LTDA, Cìripl nq
28.;'87.127.,'00ûl-i!, com sede na Rua Fl.¡o de Ja.rcio. I.675. Baino tr{cnÍc Cå51È!õ, cidadc de
Caepo G¡anrle, Esiado do ,'ufato Grssso do Sul, ::afre ato reprùserlad.a pelo Sr. Tí.ACO
SHIGEÌáOTO, Potador do RG scb n'Oûûrtti4839 SSP;'L{S e CpF ¡o ?01362.!?i-S7, aoui
cia-ontìnacia sir.¡l=srneîre de GO\-¡R-AT.{DA cs¡a¡rdo as på¡ai€s sujeies às norn¡as da Lej g.é6é
de lt de;u.rlo rie 1993, e suósequeaæs alæ¡açoes. e:a face da ctassiticacào dãs ÐroFlsras
apresentada no -hegào ELETRoNIco ¡" û5&2o?1, por deli'rcraçao <ia pregtxira- d"*ìdu*"rrr"
hcmologaca epub3icada noDiå¡ic oticial em 06,'0&202i. resolve F'EGISTRAR os pREÇos da
err'presa clossiÍicada ern primeiro lugar, o'uscr*adn æ condìcões de Edit¡I que rege o pregão e
aquelas eerinciad¿s nas c!á'¡suias que sè seguÈrn.

CLÁESUI-A SEGUNDÀ - oBJETo

P.4NELá. DE 2A

c

LITROS I!{ODELO
LTTDUSTRIAL. ElI åLUÞf ÍNIO
REFORçADO, COM
ESPESSL'R.å MÑíMAÞE
4Mtr{. COÞ{.A.LÇAS DE
B.4.QLrELfrÊ N.ri TAMPA E ¡¡á,
PAI.:ETA. T.A,MP,{ COM
FECH.4,:VIE¡¡TO EXTERNO,
COìvl S¡STEMA ESPECIr{ L DE
SEGUR.A.NÇ¡. E Ý'ÁLVULA
REGULÀDORA DE PRESSÃO

39

APROVADA PEI-O

i? ù3 85,44 :

PARÀGL{FO ÚlfCO - ..1, cnrrcga da raercadoría cofltn:.ads devc¡á ser cxec¡Jtâda e'râ esFila
ebedi€ccia aa cÍes¿nie contraÐ. essim ceììiro ao ediaf n' 0s6r2021 - pregfo Eleûônico.C
cl,Lusul,r4. TERCEIR4 - DO PREÇO
O preço ajrsado para o fomeciineßto do objeto adquirãdo e ao qrul o COÌ\-TR,.c.T.{NTE se obriga
a adimplir e a COÌr'|RÂTADO concorda ern r¡-.ceber é <ie RS 6.?31J9 (seis mil setecentes e rr¡EÈt
e um re¿.is e trinfâ e lroi'e cetrtavosi.

p.'tLiGRÂFO ¿;ìçlCO - Opagamento de quaisqrer iaxas ou emolÈrflentos coi:ceneni5 uo objeto
io prese*e confr¡to seni <ie req¡onsabìlidad* exclusi-ýz da CO:ÝTRAT..\DA, bc¡n como demais
encargos inere¡les e necessários para a cocipieta exèí-'ução das suas obrigações assumidas pelc
prescn¡9 contrato.

c'.i'csu'.LQUARrA-Do PAcA.rENro 
coiì Ff FrË cci,.{

Ç +R+Giii¡,t
itrûtrcÍPlo DE REN^4,SCE*-.ÇA - PR
CNPJ 76.2ti.68 r,-.000 I -95

ìrj-94

TAGO
5r-flGEM

OT'O:70
146217
187

r-{È ir9È{

sffissiù;

i8
TIAGO
SI-¡IGEM

OTO:70r
4621718

fcá¡J+È'
*llÀ-s
rc$q¡
Ì{:It

(J.)

"g)

G-l

.€
: ¡:s:e +rr7_È

. c¡rr ¡ i'!^l lñ,\1,.;).\rt\/-1! t;l\:1

4MM, COI'! ALç.áIS DE
BAQLTELM ¡iå T.fuVPA ENÀ
P.ANEL¡, Tá"\fPÀ COM.
FEC}LiMå\TO EXTEP..:\O,
COM SISTET'I-A ESPECI-4.L DE
SEGURAìÍ-ÇÁ, E \t tlf't ,ll.t
REGLTL¿TDORA DE PRESSÃO
A PR OVåD.A. PELO iT{Vf ETRO-

PÂRAALf,\1A:TOSj]P.O
ESPETO. .c.FERrçÀO DE -50"C

?8,+SXTRá.D

BÀTERI,å

UND

VÀLORTOTAL:

vLR
TOT.{!-

VLR
UI'tT

39.19

I

!

5.f.'95.û00,r9

ILIRCå

163ó8.t84,38PA¡¡ELLx

BESCRIÇ.ÃO¡'ESPECrF',rCaÇ.io

JúSR

c.\Ç^ÂRoL.4. co:l{ TÂMPÂ, 3.5 L, ;

EIf .ALUiUiNTO. ÞIATERL{L D5 i

tso..l, QU,âLTDADE i

F¡.ì,¡ELå. DE PRESSAO IO
LITROS ìv{ODELO
INDUSTRLAL. Eìú .åiT']VT ÑIO
REFORÇADOCOM
ESPESSURq. M Í}.A\'.1 D.ã

L.N.

UÌ\D05

Ur$f¡g2

QL:.dITITEM

08

I i c.4NEc..i,Elvt.4.Çotñ-orr{cilÝu¿f-
I iDrÂMErRo coìý .qiç^{ i
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4.1 - O Pr€¿nre^rto <io valer ac.ordadc sicå f.ålíztdt elâvós de de¡Tisito i"ancá¡ìo. to p:'azo de aló
j0 iirinta) diås, após enÈega e acciucão Cos ob-:eros d¡ prcscnte ticiuçåc', medianre epreselia;.ão
tíe nota fscal.

4. t . I - .{ Nct¿ Fiscal ieterá crbrigaiciarnen¡e ser e¡r.:iiida ei¡ nome de:

MI;ìÝICIPTO DE R€\'.{SCEI{ÇA
C|üPJ n' 76J05.68I400 I -96
Rua Getúlio vargas, n" 90¡
Rcnasceaça - PR
CEP: tl5.6lGO00

4.2. Afxrs cu'::ssào ia N<¡â Fiscal clcrrônica a cinpresa dcverá passar cópia dc :.¡rærao n¡ èta ëc
e:nissão nc se::¡inie srde;.3cc eleÝônico alnoxeri,'icr¡íêrenascenca,pr.qov-b¡.

4.!. A fa.¡ro dcver:í ser apres*:teCa devidame::te ider,riîcad¿ o núr¡ero da licír::qão e ic Coil¡zta
Cc Fcme¿irseitc.

4-4-..ì. note fìsc¿l dever:i estar acompanh¡ds das cert¡dões ncgatir:rs deçi¡lamcnæ sálid¡s.
para que seja efetuedo o pagamesro, sendo que é de rerponsabilidade do fornecedor, Eanter
durant¿ toda a ererução do Conrrcto, em compatibiliilade com as obrÍgaçôes por ele
assun¡id¡s, tadas as condições exigid*s na licitação (rqufaridade fiscrrl).

4.5 - Os ¡ecuscs orça:nenráics es'.ãr pre..isîos iús ccn:&s;

103 Educøção 5Vov lrattý CoøtitucioaaLt
a6 SECREi'.(R!,4 r,ííìiOpAr- ilE ED!:C.4çÃO, t:!.t!-R;;t," E ES?ORTES
(ié-fr'ì F[-¡\DO :,fli !\i íCIPÀL Ð E Eùt-jC.Aç,íO
! 236!ùr!9i.!)i0 Esn¿rur¿aã., ão E¡tsiza Fvqè¿rycna!
1.1.90. 5 2. í l. !¡il .4 ytreìhos e'¿-t zt s iì i¿ts Do mâ.i¡ico,'
Ðc¡<!cì¿'e: ! 3i71

Il-t4!{t!iil).!ìl!r MnsitttqÈo dc z:zsixo - Åpoir 4¿dirítlrâ1;æ
-..3.90.i0.: ! Materia! êt CcTt: t Cozit:i:u
Ðesricârc:1'ý64

CL.{GS[¡{...{ QLì|.\-TA -DO PRAZO e D.{ FORV.{ DE ENTREC.{
5.1 . O l¡azo de cn:rega dos Þns ú de 20 dias. cc'nr¿ios Ca ernis;âo ila Ord,:¡n de Fonrecin-,cnro.
conformc soliciiaçãa efir raÊìc,\sâ únira. co¡trCcs Ca r.n:i-;são Ca O¡dc-n de Fom*irncnro, cm
remesso úr:Íca, nc ÐeparîameÍlto dc Almox¡if¡do tlo ÞlunicÍpio. siro Ru¿ Geiúiic \targils, n" g0l,
Cenl'o, P.ensscence-PR.

5.1. os bens seià{} recebidos provisoiaraenie nc pr¿zo de rì-:e í20ì di:s- pelo respcnsåvel F"lo Tleco
acornpanlaÍÌièn:ca e Íscalizlçãc do cr'¡trrto- :ar:r efeiio rJe pcster:or verificaçãc ,!c sua 5.,6¿'qconfc'mídsi¡ ü)m æ eçecificaçõs cù-s.¡âm¿s ne:ite ïs.¡mo ¿ie Rafcyênci: e cG p¡c-Ðosl?_ OTO:701
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5.3. Os bens poCerão scr ¡e-ici¿dos. ilo todo ou ern p¿re, quando cnr desaco¡do êarÌi as

esprcii-rcações coûst¿nlgs neÿe Te¡no 'Je Referòn:ia e n$ píctÐsìa, dev-endo ser.sr¡ilst¡tuidcls no
prazo de cÍ¡co lO-i) dias- a contar da notificaçeio dl contramda, às suÀs custcs. scr':r,orejuÍzo da

apl icação dat pena.lidades.

5.4 Os bcns s<åo rc€cbìdos ciehnì¡ivanente nc prazo ie dez (l 0) dias. contados do recebìEnectc
prorìsorio- rpcs a .:crificação dc quuiidade e c¡i:rúcÍade ¿io nraærial e coísequenle 'aæitaýa
rnediante Îeño c ircLuirsÿiriü;aio.

5.5 Na hipó:eso ¿!c a rrríf;c¿ção a quo sù rel'¿rc o sc.bite:n anieríor ¡'ão sÊ.r prcccdiCa CeeiJc dc
pnzo fixlilo, rçuiar-se-å como :-.=lized¡- consur¡endo-se û lÊ€ebimeîtû dcfr¡rítlvo co iia do
q(gourncn[c dô piazÐ.

-5.6. O reebrmenur pro';isório ou defni'jvo do objcb nãc ø:<c!ui e respocsabilidade d¡ ¡or¡Írat¿Ca
;}eltx pre-iuízos resulçanæs éa incorrcla sxes-Jçàc dc cenl.a'o.

cLiustil-{. sExrA - D,r^s oBRIGåçÕES

5.1. De Com:a:ante:

6. l-l- R¿cebc¡ o objeio no prazc e condições esialclccidas no. Eiiral e seus a¡eros:
6-l-?. Veri'+car niûuc¡ôsarneñsg no pràzù fixsdo. a conformiCeie Cos hens rætibidos
prov.-iso¡iarmflte com zs espccíírcaçõcs consaariti:s do Ëdite! e dr pmposr¡. per¿ fics c1e ;¡ceitação c
recebimeri.dl deflnitir,c;
6.1.3 Cor¡runica¡ à Ccntratade" por escrit<r, sobre irnperfciçõcs, falhas ou ineguiari<iades
veríficaiJa-s nc ebjcto iornecido. para que scje substiruído. rrrp¿ñùlo ou corigído;
6.1.4,,{cor¡¡an!¡ar e iìsc¡Iizar o cumprimertc das obriga$es da Canear"da, ¡t¡-.rl:és de
cornissãer'sert'idor especialmenre dcsiEtado:
6.i.5. Efenür o Fagùmcnta à Con¡¡¿a<la nc valor corierpondente ao fcrcecimenio dc cb.jeso. no
pzzo c tbrrara cstaleTecidos nc Edåtal e sq¡s anexos:

ó.1.ó. A Adnri¡isûz$c nãc rcspontirá por q..nisq,.:e: conprtt:'rissos assun;iiios peia Conireia<ia
com terûeiros, ainda que ';i:ieuladcs à cxecu@o do presenÊ Tenrro dc Con:rato, ben: como pi:r
qualqucr då¡ù æu-ì¡dù a rc¡ccirÉs em decorêr:ci¡ Ce atc da Contahii:, de scr:s cmpregados-
pr,poslo-s ou suboid inados.

6.3. Da Contr¡tade
ú.2.1. À Contr¿t¿da ,lcvc curnp:ir ro*ias ¿s obdgaçoes cûr':sianies no Eií:al. seui ancxcs -.ì sua
prùposiâi assun:indo como erclusi','ameniÈ se].!s os riscos e as dcspesas riecorrcniss ,la bt¡a c
perfciÞ exec.rçâo dc cbjeto e, ainda
6.2.2. Efetuar a enûcga do objeto,rìì perfeit¡r-s condições. conforrne cspecificaçòes. prszo e lccaìn¿çg

o

1ûC

ccnsi*r:tes ¡iÍ, rcrmo de Rcferêrcia e seus *"'".,t,ö"ivËï.trt-ntÕ,ri fi¡caì- rra *'"å?!:?f,,

l{uñICÍPIO I}E RE\|ASCENÇÂ - PR
C:\ PJ ?6.:05.6.9 I i0{i0 i -96
R:ø (irniúic l'argas- 9Cl - FordF¿r ({6} 355f1-¡i.11}t¡
CEP 3.i.6 i+Cfi..! - RmüsrË - t'.3.
rr.¡,^*. rrqccrcep¡.gfrv,br

ìvlt-i¡itcÍPto DE RE\-AscF:rÝÇ.{ - pR

cì\TJ 7ó205. 63',!.¡C.þ ì -96
Ru G$Èiiô VargÐs- ÌJi - Fooc.fax íd6).ì551L8301Ì
CEP 85.6144tì{1- !ìcÉsccf4a PR
*r*.¡*agwr.fn gc:'.ir
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constarão as indicaç'oes refø-zair:; à: ma,æ- f¿-t>rícanle. modekt, procedêncla e pn2ú ¿c Íarúr¿¿n
ou tziidade nfuimc d¿ seis mcseç eotuoclos da ¿iat¿'Je et;trega:
ó.2:3 Respoasabilizar-se pelos úc!66 s ¡lqn65 ¿lsco¡stes do oþ'eto. de ¿co¡do com os artigos i2,
l3 e I7 a 2?, do Código de Defesa do Consrnridor íLer- n.'8.6?8, <te 1990):
ó:?.'1. Subsiiiuiç repa:ar cu corìgiq ås sr¡ar Èxp--nsá.s, nc prazo Exado nesæ Tenno de Refcrèrrcia.
o objeto com a./'¿rias ou r.tetèios:
6.2.5 Corn¡inica¡ á Co;¡ñr¿r¡te; no frrazo ¡:râtimo de 24 (riäæ e qrz,iroì horas qu¡ anæce de í.ða:¿
ria cnirega- cs morilos qee irrçcssibilircm o cucprin:dnfo do prazo provisEo, csn a ;lcr-íia
comprovação-

ó.2.6 ille-n¡e¡, dure-læ ¡od¿ a gxeo:cão Co conraro, em compatibi!ítiade com <s obrigações
assumidas, :odas as condiçõcs de habiiiÞç,io e quati!ìcação exigidas na jiciração;
6.3-?. Ildicø p;cpoýsr gara repÍesertá-h Cr.l¡ame a ertccução do conhutð.

CLiTSUL.{ sExT.{ - PEN_ÂLIDADES

ó. I - De confor,'nidads com o aÍL 8ó, da t¡i n'. 8.óóój93 e s'n< ¿lier¿ções, o au-¿so iniusriñc¿do na
realizeção do llornccimenio c'cjcro ciestc cenarae suje::arå a ernprera. a juízo d.1 Âdmi!ìistñÇão. à
mulia morarória dc 29á (dois çor æ:rrc) ¡rcr Éa dg atraso. aé o lirnire dc i0% ltiez por cearo!;

ó.1.1. A rcdta prerìs1a no its¡¡ 6.1- serå de'scont¡da cos crédi:os que ù can'rr¿ta<la possuir
c+.-vr o nrunícípio & Reuscc¡q¿ - PR, e pedcú cumüla¡ conr as detrais satrçõrs
ati¡nin;si¡¿dv¿s.

' MUN¡eíriO, Oe ner.¡nscENçA' PR

õ . I -2. caso ¿ iioirant¿ Dãc subsir'¡ua o objero considerado irregular no praze previsio nesæ
Edital, serãc aplicadz¡as pe:ralidade,s dc itenl 6.[., sem preþízo tia a¡:ticaçâo daq.relas
cÐnÊídÐs cc:tem ó.2.

6.3- Sc a coriratâd.a :':ão proceder ao recolhimen¡o da mufi¿ no FrÌtzo dc 05 (cinco¡ dias úteís
contados <i¿ irrimação por parte Co lfuni*pio. o respcctiwo valor será desconedo dos cr&itos que
a contrata<la possuir con csr¿ Prefeitu¡a e. s¿ estes t!ão årcm s¡ficienteg o v.dor que sobejzu sení
enc¿¡ninh¿do para Lascriçâo e¡n Dír'ida -ådra e pgleÍjor anecução pela Procuradoria Gera! do
lv{unicípio de Renascença,PR..

6..{- Em se rraa'rdo de adjudicatá:ìa que nio compcræ€r peri¡ retirar a **iø cie Empurho, o valor
¿i¿ mufa não r*olhid¿ ;ení encamìnhado para inscri$c cm Dírdda Âtiv-+ e pcsterior exccução pcla
Procur¿doria Cer¿I do Mr:nlcípio de Rcn¿scenca-

6.5, Do a:o que aplicar a poalidat{e c¿beú recursc, n{r prczo de 05 (cínco) iìas ú..eig a cont:lr dâ
ciència da irtiimaçào. podardo a Ådnrinistrecào ri:cocsiderar sua deciiåo orÌ nesse p!-azrl
encemi¿h¡á'lo deuiú¡r¡¿n:e icformado pa:-a a aprrciaçåc e Ceisào si:cerior, denso do mÈÍÌlo
Prazo.

6.6. Nenhuma san,$o scrÉ çlicada sern o dcvido orccesso adnrinisrrdivo. quc prcr'ê defesa grér,ia
do intercssado c Íec'Jrso iîos Erazos dcfinirios cm lci,

ciáusuLr SÉTIM.{ - DA REscrs.io
O presente conrato ?oderá ssr iescindido rle ¡lcne iireitc. pclo COì{TR-4T,4.:.{TE,
inde¡rendentemente de notfir:ai;ão Iudicial dr COìÝTR-åTåDà ;us seguilæs hipóaæcs;

a) infüngùlcia Ce quaiquer cbrigaçãc ajusada;
b) liquidação amigàvel ou jurücial, ccccord¡t¿ <ru faléncia da CONTRÀTÂD,A,.
cì se a CO\TRAT..\DA, senc prèr,:a autoizaçào do CONTR¡IT.\NTÊ trarrsf,erir.
c¿t¡io-ar eu iransacionar qualquer di;eitó Cecorreute des:e conFs¡o.
C.) e es de.me:s menc¡onados no .l,r'tigo 78 ca LCr c= S.666r:93-

PARÁGR{FO PRIMEIRO -.q. COì\TRåT.{ÐA, ind,aiz¡rrá o CONTRT{.T.qNTE por lodos os
prcìuízos que ssta vier a so*er e¡n d¿corêntia da rescisão por ìnadirnplemento de suas cbrigações
contretuais.

cl.Àtjsul-,r oITAvÁ - D.{ ATUAIJZÀçÃO t}E PREÇOS
O pæ-rnle conEeto não p'rer.ê atuaiízação de ralores.

cLÁusuL^ No:yA - D-As DrsposrÇÕEs cERÀrs
9.1 -,C, CONTRAT..1,D.1. dtranæ a vig&rcía do cocrnto. quando solicitadc. devcrå ap¡'i=scnL,rr
cenifiødo de q,.utid¿de des produios o'Djeúo dô coîtr¿Iil-
9.2 - Enl oconendo a ¡escisâo dc presenie cÈrtraro. em razio do inadimplemerto de obigações
da COI{TR-ATi\D-4, esia ficeni impc<üda Ce parcícipar dc novos cõnts-aros cirrri e
COIITRA.TANTE. bem {:or;ra sofrcrå as penatidades 1>revistas ro Artigo no 8? da.Iri 8.6ó6"'9-1- ÏIAGO
9.i - A coìtrRar¡lÐ¡\ assurnc sxclusiva c irrelral.*8Sf-$+AFRPuElgr#t" ¡le todas åi$i'

i '. "

futut{rc¡Pro DE REN^SGENçA . PR

iGIN,AL

C

t

C

c

i\{utÝrcÍPfo DE RE|{A^SCE}ÇA - PR
CNPJ 76.205.681,.C{Ci -96
Rua Gerúllc Yargas- Sl - Fotrc'Frx (161.15:O{ì{1O
CEP 8ii.ói0-.-{ì!--ì- Rrmç-r - PR
ira-t. t r$çv3.t r.gcÿ,h.

f1.2. \os ¡errros do atigo 87, da L¡i 8.665,'93 e suas aitùrúções. pcll incxccição ioul ou pnrcia!
do objeio cûntrar8do. e ildminisîrsção poceni apliur à r'cn-ædcra, mcdien:e públicaçeo no Dåário
Oiicid do Enic Fetlerad+. as segainies pr'nalidadcs:

a¡ uù*rtènt:ia pct trcrlro:
b) muila admini::tretila cam neturæe cie perJas <, ¿ì¿t¡e.s ,iq ord¿m da !A%. {d.ez p,sr ccnte)
sabre a pørcci<t inadia¿:líd.a do,:<tntrate ;
cj suspeuõo ienpotátio tiz ¡iørzcþacão etn ìiciøção e impedùæxla tie coníralat. conr o
l,{aúcipíø ãe Ru:r.:rcc,tça, por pi.¿zo não siperior a ûZ íúaLý anos, sendo quc en caso de
inexemýo iatai, sm justý1catiø ateíta pela ,ídmínísuaçãc ão Municiple, scrú, aplicaàa
o iim!¡c må;in¡o rcmparaì pre;isla para a pøelidatie 02 (Cais) anas:
cii Decaracão dz inidonei¿hce pta lkltar )unta à Adminisirução púbiic:t ¿nuuanio
perdu'cran o.e Dø!i\\rs deierminanleç tla punição, ou aìè Erc seja pnn:ovùla 4TIAGO
reobilitaçio pereit¿ ¿ próprla euorìCade que aplicou ø .oenaiidade, ¿e eaor¿lo com oSHIGEM
itciso [i¿ do art. 87 da Lei 8.666í93 e.ruae ølrcrações. OTO:7A
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as obrigacões decore¡lÈs da tnccuçâo deste cocba¡ô, sejam de natureæ. t¡¡balhístå,
prcvidcncirar-e, c¡merciai. cil'il. pci-øl ou ftscal, inexís-tindo soli<i¿ricdadc do COì\TR-A.TA,\TE
selaiivanenic a ess€s ecc¿rgos: inc!,¡;i.;e os que erennrai-mente adríre¡n <ie prcjuízos causados r
tsceiros.

cuiusuu. nÉ,clrtA pRIMEIR{. - DAs pARTEs InIEGR4.NTES
Ás condiçoes estabeL¡¿i&s no edi¡al N".055f202 1 - P¡egâo Ele¡¡rilico c na proposra apreseniada
peLa erupresa ora COì\TR{TAD.{, sâo partes intgg;ranres deste irls{rünento, indeuenderã:c¡ent¿
de mn-.crição.

PAR.í'GRAFO ÛNICO - Setão incorporados a est€ contraio, n:e{iiaîie ternos aditìvos quaisguer
modit-rcaçõcs que i,:ahar':i a scr necessários Cr¡¡an¡e a sua ..'ig;-nci4 deco¡¡eîles tias ohngações
assumidas pelo GONTR{TANTE e CONTRATÂDA, iais como a prorrog¿So de prez:s a normas
eeræs de serrlicos.

CL.{USÚ'Í"A DÉCI'I{A SECÉ;}{Ð"{- DO GESTOrL FISCAL E CO:\TROLADOR
Será responsár.el pelo conFa:o a Sra. Claudinéia Poria Lorenzon
Conimiadsr: Robson de Oliveira
Fiscal: Caila De¡ìsc Tarares de lvlirarda

cl"ius¿'t¿ nÉcrHÁ TERCEIR 4, - DÅ FR{.UDE E ÐA coR.RUpçÀo
I3-t, Os iiia¡tes e c coilratado dc.,em obser:sa¡ e faz¡r obscrv.a¡, por seus forne¡edores e
srixontratados, se aimfìda subcontratação, o naisalùo padrão de ciìca dr¡-ante tods o p{occssa &
!ìcitai'ão, de contratação e ie oiemção do ob_ieio con¡ra¡.¡al.

i-l.l.l. Qlalquer aürcce tomada ¡lelo licitanæ, fornecedor, ernpreiieiro ou subernpreiteiro com o
objedvo de influenci¿r o proÈeiro dc aquisição ou Ê eiccução do corirato p-él-a obitr ranøgers
indevidas.

t3.l Fica¡n de,risiôos. i:a:'a os fins dest¿ Cictrxicão. os te¡ãnos i¡djcados a seguir

a) 'pnítÍca corrüpta- si3niñca ottrccer, <!u¡, ieoeber, ou solicita¡, dire¡a ou indire¡arccn¡e.
qualquer coisa de rzlor com o ob;etivo de inlìu¿¡rci¡¡ a ação de scrv'ftlor pfrblico ao processc de
licitação oir 

=a 
exa:irção de conu:c;

b) "pnfuÍca fraudulcnt¡" sígníflca a falsificagâo ou o¡nissâo dos le¡os a Frm de i¡illuenciar o
proces-<o de licita$o ou de execu$o de cocirato;.
c) þrática colusiva" sþíÍica c-sgr¡ern¿tiza¡ ou cs¡abclcccr um ¡cordo entre Ccis ou mais
coocor.e¡tes, corn ou sem o conhcc;nelto do Mur*i¡io ou qie ss;s Prrpostos, visaldo csiahelecer
preços cm níveis ariifici¿is r nâo'cornpetiiivos;
d| "prática coercitiva" signiÍca causar Ci¡o ou ¿meaça¡ cauar d¿no, direia ou índüe¡amenre. à. 

TIAGOpessoas ou sua proprie<ieCe vlsando infiue¡ciar sua oariicipaçâo ern u¡n processo licii¡tário ot.t " '- -
-r"rr u r"sc,'!ão dó conu-ato; SHIGEM
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e) 'þrática otrsirutÍra" sígnifrca: fi) d€siruir, f¿ls;ñc.1i afær¿r ou ocr¡ltar prûvaç eir¡ inspeçòes ou
faz¿r d¿clarcçires falsas a invesh'getlores com o cbjeiilo ie i;npedir rna¡eriakíreile uma inspeçào
do Ðanco ou ale*rações de pnåtica çolTr¡pta- fi-¿udule¡'.a, coelcitira ou ccri..rsiva .1u ameâÇar,
perseguir ou in¡i¡ide qurïquer ¡¿ne inisrÈssadå, pam iaoedi-la .J¿ ncstra¡ scu conhesi:nerto
sot¡= ¿tE¡ttn'¡s relevantes à inr.'esdg¿Êo cru ao scu pros.iguiaenìc: ou (Íi) c'ss cuja inrcnção seja
irnpedir maierialm¿¡ie o cxercicio dcs <ììreitcs do Ba,:co dc proncver ins¡eção ou auditoria.
f| ttcrcsiros'reie¡e-se a'.r'n funoioruhio pùblíco o.r:e a!ì¡¿f ern um pro€esso de aquìsição ou rra
exo:uçãc cie ure conu.aæ. inciuind.o <c mgn:brs da equipe do Balco il¡ndíai e os funcíe¡:áries tle
oulras crranizações quc tocram ircis'i¿ç relacionad¿s a aquisiçôes o': as re',ìsenr;
g) þane- reière-sÈ Gos p3rti.ipaÍt=' <ic proi'csso dgaquis!çào ou erec+So Co cor'irato- i¡cluir:do
fuccío:rå-ios ¡úbficos, que:enu;n esz'oclecer os oieço.s <!as pñ'pas-!äs eu ::íveis ariificiais e nãc-
corrip*iti.;o;:
h) *brneircio't "obrigaçio'esâc relacioaados ¿û píoÈc\so <ie aqsisiçãc ou à erec'-.:çån dc
cõ¡ìC-sto;
i)'afo ou omissÍ<¡" todc aquek cu;a ñnaliCadr seja ínfÌlcncirr o prcceùlo dc a-quisiçi* ou a

execrcào do con¡räio.

8j. I-f¿',,eldo cornproyaçio de que o ìicitani,c piaricou alguma condua descria no ite.nr anrerior, o
trlunìcipi"-:

a - rejeituá prr'gos:a ic xijudicação se xrnc!'r.iir q-ac o C<¡rl:orrenÍ. indica¡lu ¡:am adjuCicaçåo o::
seus agenûÈs: ou seus s¡¡bsons.¡lto¡es. subccnratados, prestadcÌri de ser-'ìcòs, íomecedc¡es ou
scts en:rpiegade's, ænbul, direEa ou í:ldi¡et¡¡neftte. se envol-,idr¡ ern pråticas c$rì-irp:Es,
fr¿udulenta;. colu:ivat.ou cærcitivo,s ¿o coæp*ir pcìo conira¡c ¡m cu:stã¡:

b - declaará Processo de Aquísìcão \.'iciado e i:arrcelrå ír parcÈla do pagarnc=.o rei¿Êiva ac
conEåto w, a q'.ìâlqrrer nornento, compror.'ara práiica com:pta tauduls¡tc- gslirri.;¿ qtì ccerci¿iva:

c - ge-'antic'a a prér'ia def-:s4 apücc.ai as wnções adminlsL-u.¡.ircs pstilenres e prevlstzs rra
legisiaçãc brasíleíra, se cornpm'i'ar o en','olv;rnen[o dc rcpreseîi:nte da eclrresa ou da pessoã tÌslcÐ
cùJitrat¿Ca erû prátic¿is ÈorluplaE fteuCule:ras, col¡sìvas ou cc¿rcid..'ll ¡¡o d¿cor¿r cia licitação
ou na cxecuçìo dù ùo¡ìir¿tÒ, sein pr=j-,:ízo da; deriais r¡lerìidås edrninis:r*iil-aç. c-riil:!nais c ¿.íve.is.

13.4. .{s pancs decla:-a:r co*hcce¡ !s ncrr¡ìas de prev(.¡:çàû à co:rupçãc p¡svist?s na ìegislaEão
brasilei:-¿ d<ntrc elus, ¿ Lei de lmprobidade Adrhinìs¡r¿iiva (Lei Federat n." 8.4291:992i, a Lci
Feticîaf n.' I 2.846i201-¡ e seu-* ,egsûneitroi sù corr,pro:netenì que Fera a exsùucâo dsste crlntre¡o
nenhi¡¡na dr< p¿fes podcÉ o;'cr.-cs. dar ou sc colrpromdjÈr ¿ dcr. a qucrn qucr quc scja- aoeìar
ou sc com¡(omctùr a accita¡ Ce qucm quer quc scja :aaio ror conze plóaria quanto por intermóiic
<i- outren:. qualquer pågt.'nento, di-reçãc, con:pcnsaçi'1, laûlagcns jica¡cei¡es ou heneficios
:ritievidas Ce qualquer es¡recie. de rnodo íì-audulelro que cor:s:íitar' pråtica ilcgal ou ie c+r-rr:pçåo,
h:n': cornc de ¿:¡anipuìar t>u irauc.rr o eq,rili.irio cconrir:ri:] lnanceiro Co presenic contretr>, seja
ce forrna dirc¡a ou indircrâ q.iafl:o ao objcro dcste ccn:rÊlfteçFdf+Frfi¡S, f,Ì,@\drjp scus
pr€posios, adminislradoresecolaboradores4iam dauresma fùÉÞa ' 
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cr-Áusul¡ nÉcnwA euaRT.q - sucESS¡ioEFoRo
ås F¡':es finnarn ù presùnta insFunc¿to erÊ 02 (duris) vías è igud reor e fcrma, na prci;clça das
02 (duis) txter'unhas abaixo, obrigando-se psr si e seus sucessores. ao fiel cumprimento dc que
ora tìcou ajustado, elegcndo ta¡a Forc do mes¡nc, à Co¡na¡c¿ de irlarmeleiro, estado do Paran{
nìc obsanæ qualqucr mudança de domicílio da COI€TR/IT.AD,{. que ern tazão disso é cbÉgda
a m¿nt€Î u!.!ì reprixeniatte com plenos ¡oderas para ieceber notificaçoer eilação inicial e cu;ras
em d:^reito permilidas neste ¡-eferiio riro-

Rc,-rascença, ì i dc agoslo de Ð21

. , :mgru¡cíp¡o: oe nff{AscEr*çe

);

û8il
,.FR '

t a

EXTR.TTO P,{R-A, PI.,; BLICÁ.CÃ O

ATA DE REGTSTRO DE FREçOS N" r37t2ß21

!'/!ircu!a,lo ao Prcgão Eletriînico n" û5620;i)

CO!\TRÅT.1,¡{TE: ll4'.s:icípio de Rer,a*erga

CO¡iTRc,TAÐA: Slrigemoio& Ci¿ tuia

OBJETS: coci:elaçã) de empr*-.ìa para fr.rnecins¡lo rie u:ensílíos Co;na;ticm. eletmCc¡r¡és¡icos.
eietro.co*áieis c elcrodün¿siicc, dcstinado ao descnvolviinenf,o e 3deqm€c-das atiÿ-i<i¿des nas
codnhas escaia:es de rede de e¡s'æo na Escola lda Kumæ¡l ¿ CìVEI Gii¿sso!

V-ALOR 'fOTAL: RS 6.731.39 iseís mii setec¡¡.,tú e trinta e .rm rea.is e Finle e nt)Ýe ceÌ:tÊvrlsì

ÿRÀZO DE EXECUÇÀO E vtcÊr-Cf.{: ì? (dczc) meses.

DATÂ DE -c.SSINATL,RA DO CO\=TR.\TO: il ile agi-rsic de 262i_

FORO: Comeca de Mar¡neieirc. Etado io PeÉxá

Renrrsceaça- I I de agosto ie 2A2i .

LLA
Nlunicipai

COI'¡FERE COI,{
c c,çliGll.¡AL

0 ú JUI_, 2!2?

.T'¡AGO
M-.nicrpei

Â+inaco ãe Ýoræ dig:'il 9or

sHrGit',torc:7o146217187ffi ïi'tif.,'.fr i'#;;g
Con¡..a¡ada

Te;¡tóunhas:.-- r
i ic"¡¿¡n.*" *^*^

ÿeridiona Sdzdsgo c

c

ìÍLl;lirciPro DE REN.{SCENÇA - PR
cr,¡PJ ?ó.:05.6S I lúto : -96
Ru Getôl:c Vêrgas. ti}l - FonjP¡r (4ìi) -¡550-î300
CEP $5.61 C.{r-r -,{crucæça - PF.
çr.*'-¡c** gs¡.ÿt. gcv. br

¡

e,,|LJ
¡:rSSii'iÂÌ UiìÅ'

}f Uì\ilCÍPIÛDE REN.A^SCE.iÝÇÀ - PR
C*-P.i ?ó.1()5.6E i,'C{}íì I -96
Re Ce'.úlìc Vrgæ. 901 - Fone,Fax (46) 355S.3-10.)
CEi, Ê5"6!CL(û) - RcÊæ6ça ^ PR
wsr'..relascere-p:. gov.br

¡t\o<-*

'Á-r
5ç
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A:fA DIi IIEGIS'TRO DTI PT{BC]ÜS N" 13I/2021,

(Prcgrio blletrônico N" 056/2021 - PMI{)

Pclo ¡rresentc in.srrurrerrlo, dc um laclo o MUNICf PIO DLi RHNÁ$iCI¿NÇA, Ësratio clo Paralrá,
nestc ato lcprcscrrtaclcl pclo Sr, IDAI-fll JOÂO ZANEI-I.^, ¡rortador ck: RG n" 1.339.755-4 SSP/PR
e CPF' sob n" 283.82-2.1tì9-20, Pr:efcito Municipal, cle clra çur cliantc clenonrinado siruplcsrlcnte clc

CONTRAT:ANI"E e clc ör.ulo l¿rdo a erilprcsil tlL[)I'ROlVl'AQUlN,tS .ASIIEC LI'n^, C'NPJ n"
02.995,568/000'l-l5, côr'n sccle r:a R,ua Clastro Alves, I21, Cerrtrcl ciclacl.c de Dois Vieinhos, lrstaclo
do Paraná, aqui clcnorninacla siruplcsnrclric cfc CON'TIIAï'ADA critanclo äs p¿Ìrtcs sujeitris às

nonna$ tia Lei 8.666 cle 2l de jurtho dc 1993, e snbsequentes altcraçilc$, cr:rl lace cla classifîcaçãcr
das plcrpostns aprcsent¿cla no Pr:egdo l"ìLH'|IìONICIC) n" 05612CI21, pur clelibcração cto.Pregocira,
clevid¿iments: lror¡ologacla e pLrblicacla no l)iiirio Oficial cnr 0ói0tl/2021, rcsolvc lìlìCISllìAR öS
PI{EÇOS cla ettrpresa classilìcacla err primeiro lugar, obscrvadas as uondiçôes do üclit¿l cìuc regc
o Pregão c acluckis crrurrcÍaclus nts ckiusulas cìltc sc srgueln,

.l

lvxuNtctPlo EE RËNA$CÊNçA - FR

,ÿ./

^Ð

ü

ct,Áusul,Â snGu NDt\ ". ol].Tulto
0 otijeto clo prescnte curtrato ó o fi:rnrcci¡nsn'lo clc utensflios clornésticos, eletrodonrtistioos,
eleh'oportáteis e elctrotlornéstico, clestinado ao dcscnvolvimento e atlec¡uaçño das ativicladcs nas

escol¿n:es da rccfc cle ensino na Hscola lclir e CMLII Cir:assol conft¡rme

M¡IRÇA

ALOI| TOTAL: 2,6t18,30

l'{
MUI\ìICÍPIO Da RENASCEN(:A - PR O OftlGllri/¡l
cNPJ 76,205.ofr I /000r -96
R.un Genilio Vurgas, 901 -- Fone/Fax (4(i) 3550-tì300
CìH, S5.610-000'- Renasoerrça - PR 0 4 JUL, ? ??
w"rvrv. rcnäsccrtca.pr. go v, br

ITIIM QLTANT f.IN D u:S CR tÇ AO/lrs PH Cl FtCzr ÇÃ ()
VLR

UNIT
VLR

t'()'[AL

r6 I00 tTND

COf ,I.{IiR TIAIìA SOBIIIIMI]SA
IN:THIRA BM iA(10 ìNOX, NÂ()
F()ÞÌïNDO CONTHR C^lr]() lîM
MAÐiHTRA OU PL,ÂS'flCO. C]AIXA
CONI'.I:NDO I 2 UNIDA,DES,

fìll\401.I^.öïC) 23.00 2.300.00

48 r0 UNT)

I'OTH IIJÏIIANGIlLA}I II LÍ]"RO$
Vf 

^]'liRI^ 
L f:lM POI-IHT'tl,liNO Dl;

AL'I'A DENS]DADH,
RIIFOI{ÇADO, },'ECI"lAMleFI't'O
IIERMII]TICO, T]PO CAIXA
P1.,."\STICA P/\RA ALtMBln'OS
COIT I3I{ANCA OIJ.TR.ANSP.AI{I]N"TË, AI,TLIIì.A
MÁXIMA DË IO CM,
CÄPACÍDAD|3 Mln'lM¡\ 1l
l,fl'II.OS.

RrscRIO'1'1'() 3I,fl3 3,9tì,30

¡irSS it'iATl..i RA
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ÂTÂ DEREGfSTRO DE FREçOS N'1.32,2021.

{Pregão EÌctrônico N'056,t02I - Pìtl.R)

Pelo presente i:]sic,:menic. de um ledo o MIj\ïCÍPIO DE REIÝ-4.SCENÇA. Ësado do paran.i
nesre atarefreseniado peio Sr- ID.4LR ¡OÀO ZrfXgLiá:ponado: do RG o. 1.339.755-4SSpipR
c CPF sob n' 283-822.1,89-20, P:eièÍ:o -¡r{uniciprL dc ora cm diqnte denerninado simple;mcnre de
CONTRAT.A.NTE c de outr¿ lado e emprcsa SJ COMERCIO DE IITILIDADES - EIRELI,
CNPj no 10.614.788-{001+0. se.iiade qa Pca. CeÿÍ,io .{.Lçi¡n. n' I l0 - Baí¡ro Eera , cidade Ce
Ouro Pre:o, Estado de Mings Cerais, n--sie aro re¡rieseniada pela Sra. SOI_fu\-GË GOMES
TEIIGiR{ \.'lAN.{, RC ¡f 43558f SSP¿MG e CPF s" ?46.877.6C6-?8, aç.ri danonína<ia
si:uplevneræôeCO\TR¡.TAÐ.iesta*Coaspanessujeitasàsnon¡asdaLei3.666<ie2l <iej'..:.:rho
de !993. e st bsequeaies af'eraçõe.. sn face d¿ clæsiñcação das puoposiàs sirrcse-1r¿d¿ no Pr.,gàc
EIÈTROÌ\iCO n' l)5ó202i. por deli'ueraçào da Þregæira- Cel,idzrnenæ hcri:ologada c pubücàda
no Diáríc OÎìciat em 01.'û82ù21. resoive REG¡STR{.R OS PREÇOS <i¿ eer¡:.esa cias.silìcaCa enr
pd;¡eíro iu*ear, obsen'adas as condiçèes do Ediæl aue rl,È o Pregão e aquelas enunciadas nas
clátsuìas quc sc scguern.

CLAGSULÂ SEGUNDÂ - OBJETO
O objelc dc p¡eser¡te contrao é c i-on'.ecimer.io ee uteesílios dcmêsri{:os. eletrodon¡3sù'cgs.
elcroportå:cis e ¿ietrotiõ¡nústìco, destinado ao dcsenroivimeilô e adÈq'úçãù das ativid¿des ncs
côz:È2G r¡â. K'¡n¡ne¡ e CI{EI confome

VLR v-tlì

3ît

4û

PEGADOR ÐE }.I,{SSA C ÀBO
LOIiGO Elv'i L.-OX {loc:lÉj
P.4.R.1 Ð\.Tr-AR C{i}iT.AîO DAS
I,Í,ÃOS CO¡'{ OS ALIì\ÍEÀ€TOS.

: REFOR.ç-.ADO.
j in:nlrÉnco-

e t
CI{EF L¡NE

ReF 3_501

ERCÂPL\ST
REF 2291

ti )< ?9,50

PRL}IEIRÂ
CÁ.BO

{t6

LOri@ Eìvf INoX (30CM)
Pj1.RA EViT.'\R CO\TA'I-O D.{S
MÀOS COM OS ÂLII.IENTOS;
PRL\,IEIRA LI\:H.Å,
POTE
MåTERI^L EH POLETILI:-¡\O DE

;¡.LT-{ IrE.ùS¡D-.\ÐE,

{q t;
FECI{.4[{=¡jTO

TT?Û C..iL\;r
¡Lisnc^ P-AR-A .åLMIiN-TOS
coR B,RA}:C.1 0*!:
TR.^\NSPARE\'TE CAPÁCIÐF.DE

I j,75 27,5(t

v,rLOR'IOTAL: ¡.635.49

PÂRÁGILÀFO Ú¡¡fcO - -{ ðirrcga da nre¡cadoria co:lirarärl¿ deverá sei execu¡ada ern esirita
cbediêecia ao presente C-cn¡ra:o. assin': co:¡c ao edìa! n" 0J6:2C2 t - Fregão Eletronico.

CLÁUSÜLA TERCEIR..I - Do PREÇO
O prcço aju-stado para o fo:nec:menro do objci+ adquiriio c a¡: qual o CONTRÂI**TE se *b;-iga
a adimpìir e a COì(TR.{TåÐO concorde cm rsceber é de RS 1.65519 (um mil seiscentos e ir¡ntr
e cinco reâis e quarentâ e uoÿc ee[tavos].

PÂ.Râ'GRÀFO Uìt ICO - O pagarceiiio di: ouaisquer i¿xas cn c¡iolu¡ncntos conc€rûentes ao cbjero

r'343ù2ó,8ó

.AIIASSAI)oR ÐE B.{1AT.AS E
LEGIJMES Elf ..\CO INOX.
COMPRwE¡ITû: 3ó5 Cú 7ó,1r) lßi Q/

I 9,¡t8 ;9,57 .

KEIIOME
REF IR34?6 cst

}IU¡ilCÍPIO T,E RENÂ.SCENçA - PR
ci\PJ ?6.205.63 t.,000 ¡ -96
Ru GciÉlir 'íargæ, 9t I - Fonetr¡¡ (¿16) -ìS50-lì(m
CEP 85.ó10-0û9- Rccasa-.çr - PR
l-**.er*cætcr.¡ov.br

ÂL

0 ¿ Jtl, ?0€l,;,.

pff¡çIciPro DE RE:\.dSCENÇÅ- PR
cNPJ 76.205.63 i jcr00 r -96
Rw G*uiia r.:a:¡ns (Æl - ForeFâr (46) -:S50-SJ100
CEir !15-óì01}L1íl- Rcñsier.¡ - PR
*qr'.ræfgeaiafE_goï.!Í

"|--t\)
.v.

¡f>
t\)

es
i\5s il'i,{iu.tÅ

SUPORTE ?AIL{ COÂX}OR DE
C.CFÉ GP,{NDF- DE
POi-IETII-Ë\O, XÚUrrO ì03,
RESiSTEIçTE E .ITOXiCO.

ERCAPLåST

RÊF tO]
tt!5l

<= .ì->

89.45

:1.32

GEODEX

RE-r Eco
G6i'ì

C:{EF LI¡\€
RE]F 3501

BASE DE SILTCONE-
ÐL,Ï-â'BILÐAlE
ÍNÐETERIãIì,{ADÁ. MEDIÐÁ,S DO
PRODi;'TO: CO:\åÞRMÈ\-IO:
28,5CI{; LåRGUR{: é; åLIu-R-¿r:
2i: PESO:0.i20KG.
JÁ-RIL{ Eli ..rçO INOX COL{
TAMPA 2 LITROS. COM
,\PÂRiÐOR PARA GELO.

08

ù6

I

;d Ê:ERC..I.PLAST

RE¡ 2¡8ó

35!,Stti8.48
F{jlll-;p.E

RE¡ 4IJJ

NlË"Ésï

ct{EF Lr:Ýg

MARCÂDESCRTçÃO.'ESP EC r FICAçÃO

RESISTEI¡TL ANTI.E DERËNTË, E
TUL,{ DE

Ë.4cI!- DZ LIì.,1P-.LR..

UN.

i c jl.x.{ RËT,1N6ULâ-q 4 LfiR ûS -
i T.+YF^{ rìEtuUÉTICå, F}l
iPOLTETTLENO. RESTSTËIITE.
; ÅLT.d DËNS[D.{ÐE.

L'¡\*D

Qt:.4tr"VT

U¡-D

M-åTERI,{L HIi ?OLIE'IILÊNO,
SUPORTÄ ÀTË 2IO'C. P.ÂRÀ

C..\LDE-IRÃO. TíEDID^{S
ÁPROXIilAÐAS 7,5 X óO C}f.

06

Rç''5ìS1El,íTE,

04

03IG

2l

f'tìEM
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MUNICíPIO DE,RENASeFNçA -r,PR

C

-.rT..r DE REGISTRO DE PREçOS ¡{. r33..'202r-

(Fregão Elerrônico N" 0561tfl2t - PllR)

Pelo presente insuurne*c, dc r.¡-.n lado o tt{ülTCfPtO DE REliÂSCEit..ÇA Esradc ¡lo para¡å,
resie aìorr'prese¡Jz.do pelo Sr. TDALIR JOÃO ZANÊLLå. p.:rtadorcio RC n" I .339.755+ SSp;p. R
e CPF sob n' 283.822. ! E9-2û- Preieitc ltf¡¡¡icipa!. de ora em diac¡e denon:i¡ado s-rnptesncn¡¡ de
COìjTRÂT.{NTE e d¡ ouiro !ar{c a emprcso LOTÉRIC,I E COìíERCÍO SL ËIRELI. CNPJ
n' 15.0S1.S53,000t-!4. serlÞda ra Rue Guill:¿r:ne Jo¡,¿ \'fissen, n" 7S9 - Sajrro Ce¡r¡o. cijaCc de
Parekc. Éçado ¡le S¿¡t¿ Cai¿¡isa, nrssc aÍo rctreseniûda pelo Sr. CLF?'TON RIC.ARÐO
Lå,Z.åLåTIO, RG n" i3-ì-l-42ISSP.'SC e CPF n' S84J67.57ì -S?, aqui denominadc sirnp¡esme:rtc
d¿ CONTÍL{TAD.¡- estânda as paiÈes suìeirs ås no¡¡'nas daLcí8-665 de 2ì ife junho d¿ i99j, e
subscque'::tes alteraçôes, em íace <!a class-if:caçio dc-s gropcÿas apreselrada no pregûc
ELETRôNrcO n" 0562t2i- por dclíbeação <la Pægæira- cicvitiàrnente t-omologaËa c pubiiøda
nc Ðíáric or-icial ern 06{8t202 i . ¡rsoive REGISTRAR os PR-¿ços da ernpre-<s cl¡.sific¿da em
primeiro lugai, obsenadas ¡-r c'on<jições cío Eciiral que rege c Pregão e aqæfas enunc:adas ¡es
c:å:::..rlas que se segu:m.

CLÅC S-U. LA SEGÜj\.*ÐÂ - OBJETo
O obìclo do presrnic .û¡itrato ¿ o fornc¡cir¡c¡rto rl¡ ureasítios <lomés:ico¡ eleÊrodomr.kticos,
cletmporuiteis e ele¿rc'domèstlìc,, destinario ao dcsenvolvin:ento c adequação das arädades rus

Ku¡rmer e C!îEl

TlEM

c: 59.S0

i tsê.LÀl¡ÇÂ
C,A,RACTËRiSTICÂ-S

0t

Ê.{LÂNÇ¡. DIC¡TÂL. "ç_T..1
¡'RECISÁO ELEIRCN|Cå lû Â te (ç
- GRÁDU.l(j-i$ ÐË t E\.r i GR.l.r,t^:
EQUTP.{.ÐO COS{ StSlEÀtt DE.{Lîå
PRECISÀO DT C,{UBRåGEI,{:
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MUNICIPIO DE RENASTENçA - PR

Âil'¿\ DtI I{EGIS'I'R() DtI PRftÇOS N" tSfl/202I'

(I'rcgño iletrôr¡Íco N.' 05(r/2021 - IlMlt)

Pclo presente il¡srilur:renro, cle urn lncl:r o nnUWtCfplO DE RII,NASCIINÇA, Estaclo clo Paraná,

nc$te ato rcpresenratlo pelo $ir.IDAI-IR lCiÄO ZANIìLLA, ¡:orraclor; do I{G n" L339.755-4 SSII/PR
c CPF sob u" 281,822.189-20, Plcll'cilo Munícipol. cle om em cliarttc clenoniluaclo sinrplesmettte dc
C:ONTRATANTE c dc outro lnclo n crìlpïssÍr ITABRïCIû RÂCHÀDEL COS'!'Â, CNP.I no

33,618.396100,01-94, com sede corn secle l{ua Manoul PoltoFilho, .no 24.1 , ciclattc cle São José,

llstarlo cle S¿rnta Oatarina, neste ato re¡xescntacla'pelo Sl, .F.ABRICjIO RAC:HADI-it. COSTA,
portaclo-r do IICì sob no 5,433,037 e CPF'n" 085.819,769-30, aqwì tlenonlinac'la sirnplcsrrente cle

CONTR.ATADA cstanclo as ¡:artes sr¡jcitas às norrnas <la.Lei 8.66ó cfc 21 de junlrr: de 1993, c
suhsequentes alterações, cm firce <la classificação das propostas apreserrtada no Pr:egão

EL,.fil'TìONICO n" 056/202[, prrr dclihcr:nção da Prcgocíra, devidamentc homologada e putllicarla
no Diári<¡ Olïcial r¡nr 06/0ti/2021, resolve REGISIIIìAR OS PRliÇOS cla cmprcs¿r classificacla enr

¡:rinreiro lugerr, otrservacl¿rs a.s corrcliç:rìcs do F,clital quc rege <l Plegdo e aquc.las enrurcincias nas
cláusulas que .sc segLrelt).

CI/{.USULÄ S$GUNDA, * ORJaTo
O objeto do presente contrato ó o lÌlmecimento de utensÍlíos clomésticos, eletlr:donlêstic<ls,
eletro¡rort4teis c elctroclornéstÌccl. dcstinado ao dcse¡rvolvitncnto e adeqnação das atividadcs näs
cozinhas esccllares cla l:eclc tle ensilro na bscola lcla Ifur e ËI oonfbrrne

DES CtrI ÇÃ()1ËSt'ft CI FrCA ÇÂ,()

üAItl{¡\FA CA. CORI?O BM

ï.INt)

II.ÍOX, C:OM ÂS SEGUIN'ThìS
C:¡\R¡\C't'ËlìfSTICr\S tr¿fNn¿RS:
c.?\PActD.ADII t,fÌ I.trROS, ÇOrì,
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DIIIT:iflONÄVBL, BICO COIT'I"A
PINCiO .AIvlPOl.A l) VIDRO
VÂL,0R 1'0T¡\ï,: I 1i,00

PARIIGRAFO ÚNICO - A enfrega d¿r mcrcacloria contratad¿r dc.r,erá scr cxecutada eln cstrita
obecfiência 8o presente Contralo, nssirn ccrn¡ggrp{f,Fftd' Qtø|1ql l -- Prcgtitt [:']letr'ônicr:l,
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Þ{CNICÍPIODE RENASCENçA - PR
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(Prgão Elerônico N" 056/202t - pùfR)

Pelo prcscnte insmrmcnto, de um lado o trfUIICIPIO DE RENASCENÇA, Estado do para¡á.
nÈstearoÉprèscntadopeloST.IDALIRJO-ÀOZ¡1-\ELL\portadordoRGn 1,3j9.2j54SSplpR
c cPF sob n' 283.822. 18910, Prcfeito lr'lunicipal, de ora em diante dcnominado simplesmentc de
COìüRC,TTTNTE e de ouro lado a empresa AUCUSTO IIE*RIeUE -A.LYES lfn. C¡W¡ o"
23-83?209,{001{ú. com sede na Av. tr{aaoel Rìbôs,300, Ccntro- cidade de lapejara D Oeste.
L.lado do Paraná. nesre ato r€preseniada pelo Sr. åL'GUSTO HENRIQL:E ALVES, poriacior do
RG sob n" l05j4l3$ e CPF o" 09?.059.18961, aquì denomiriada simplesmente de
CONTL.1,T-4.D4 estando as paræs srjeitas às normas da Lei 8.6ó6 de 2l de junho de 1993. e
subsequentes altera$es. em facc d.a clsssiica€o das propostas apreseniada no pregâo
ELFJRO¡ËICO n" 056;2021. por deiiberação da Pregoci¡a. ¿ev¡¿amente himologda e pr:blià<la
no Diá¡io oficíal em 06Æ8'?02 I - resolve REGISTRAR os PREÇos da empresa classihcada em
primciro lugar, observadas a-s condições do Rtital que r€e o heeÊo e aquelas cnunciadas nas
çlárrsrlas ç¿ se 5gqeÍL

CL-{USUL4 SEGUND.{ - oBJETo
O ob-ieto do prcs¿nle cootrato é o forneci¡nento de utalsilios domesijcos, ele¡rodomésticos.
eleîropoftái¿is e eleaodomestico. desinado ao desenvolvimento e adequação das atiçidadcs nas
go2inh¡ç escûlz¡'+ clâ -ed[¿ e ClvlEI
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ATA Dn RITGISI'RO DE pR,tIÇOS N" t36l202t.

(l'regflo [,lctrônico N" 056/2021 - PM]ì)

Pclo presenlc illsh:uuronto, de unr l¿clo o MUNICÍPIO D.D RANASCBNÇA, Lî,søclo clo Pararrá,
ncsteatorcplesentaclopelclSr.IDALLTìJOÃOZANÊLLA,portaclorctot{Gu" [,339.755-4SSP/PR
c CPF $Õb nn 283.822.189-20, Prc:f'citcr Municipal, cle clrn cm cfi¿rntc clenonriuado siniplesnrente cle
CONTRATÂNTE c tJc outro lado a çrìrpres¿r ANDRE ANTONIO S^BINO iÿfE. CINPJ rr"
27.743.380/0001-00, oc¡trr sedo na Rua F,lias Scalco. rf 327.l3airro Li¡thcr l(ng, cidaclc c{e

Francisco Beltfäo, Est¿tclo rlo Pamnâ, ncstc ato le¡l'eselrtncla ¡:ck:r Sr. A"NDRìi ANTONTO
SA,BLNO, Por[¿rdor do lìG sob nl'6.32'7.184-5 e CPF nn 003.442.029'09, ac¡ui clenrxnin¿¡cl¿r
sintplcsntente de CONTR¡\TADA cstanilo as parfcs su.iuitas às normas rla l-ei 8,666 cle 2l ctc junho
dc I993, c subsequentes alteruções, em fhce da classificaçäo clas propost¿rs apresentada rio Pr:cgrio
ELETRONICO no 056/2021 , por deliberação cla Pregocira, clevidanrcnte hr>rnologacta e ¡l'ublicada
no Diár:io Öliìcial cm 06/0812(i21, resolve REGISTRAR OS PREÇOS cla ern¡rresa=clnssificad¿ sm
pri.meiro lugar, obscrv¿lcfas as conclições do Eclital que rege o Prcgão e ac¡uelas snunciaclns nfls
cláusu.la.s que se seglre¡n.

CLÄUSULÂ SEGUNDA - c,RJEl-O
O tlbjetcl clcl presente óont-ratcl ó o f'or:nccin)ento cle utensílios dornéstioos, eletroclomósticosn
clcfroportirtcis i] elctt'otlotnéstìco, destinacl.o ao clesen,volvinrento e arlequação clas ativiclt¡rles ¡r¿rs

cozinhas esccll cla rede cie ensino na Escola lcln e CjMbl Girassc¡ conlionne

212,00

VAL0II 1:()'l"AL: 351.,811

T

ITEM QUANI' UN. D riscRr ÇlÃ ()/us P'IIfl rrrc^ ÇA () MANCA
VLII

IlNIlt'.
v[,R

't'()11.AI..

24 IIND

FAC,A PARA CO]II'E DE
CAf{NliS, COM ITIO l,lSOl COM
DIMENSOES E TOLF,RÂNCINS:
r.¡urun DE 7" POI,ECADAS.
T,ÂMTNA DE 3,()()MM DIi
hisPlìsstIR.A., cOMp. 27,sCtvt
I:OLHI{ÂNO tA, "r t -t:!%, lÂtuIN.q
H CABO IiM
MONOI]LOCO ÖU
ÂÇo,

AÇ() rN()x
LAMIN,/-\ HM

r\ït'flNOX 34,97 t 39,88

27 02 UND

FJìIGIDEIIIA COM
R ti.Vliisl'lMli,N1'0 INl"lrllNO DH
ANTIADERIINTE S'TARFT.,ON
PLI]S Ë Ë,X:TERNO
SILICONADO, CÂBO AM AÇO
I,NOX COM PRO'r'nÇìÀO D,[i
SII-ICONJi:.30 CIM.

AIì1"fNOX 106,00

ìvIuNrcfPIO DE REN¡\[|CENÇ/\ - I'R
cNpJ 7 6.205,(;81 /000 r -96
lìuu Cìctulir: Var:gas, 90.1 - Iibne/l!"nx (46) 3550-t¡3{lll
CilP 85.610.000 - lìcnu"sccuça - PR
$/ww,l'crìulic euca.pr.gov, bt

ANDRË ANTONIO
SABINO:00344202909

ÀsslrìBr,q dlolt0l'ilento por 
^NORË ^NTONIO 

SABIN():
00344202909
ONr ö€Btì; OÉlCP.Brâ611. CJL,lPrd8nntrf,l.
ClUtú¿09 f 2093000r51, atl,rÞgocrstÊriá dil f{n(Íl¡
Ëcd4mr do 6rûs¡l ' fìÌttl, CJ(rsRFB o,CPF Al, (,tJ"(ilI
hrilnco), CNÞ^NOnl¡ 

^NTONIO 
SA$IñO 003{4rn2000

Þ^ta; 2021'06-l í 17:e2:05
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I qllgede da Admlnhtração Prlbllca Munklpal de Dlrelto Prlbllco lntegrante dâ Admlnhtrâção Dlreta . Poder Executlvo . o MunlclploI TERRA 804, população de 1 7,304 habltantes EDMILSoN PEDRo DE M0URA (Exerckto 202,| ), o riltlmo envlo de lnformaçöes desta entldade lol 1411212021, dados estes referentes a I 1/io2l

As lnformaçöes são declaradas pelas entldadesJurlsdlclonädas e são de sua lntelre responsabllldade.

05t11t2021
Data da Abertura

R$1 28,603,95

Valor

152t2021

No Llcltação

Þregåo

i M"999llg:99"

213t2021 11Sl10t2021)
Edltal da Llcltaçåo (Publlcaçåo)

Honrologada
Em 09111t2021

Obl€lo

REGlslRoDEPREçosPARAUMAFýENTUAIAQutstçÂooEMATER|A|SDEcopAEcoztNHAEMAIEND|MENToAotvÊRsAssEcREr RAsoEstApREFÊtruMMuNtctpAL

llpo dê Avallåção Menor preço. ltem

Classlflcaçåo do ObJeto Compras 6 Servlços

RoSlmo d. Exocuçâo Cgmp.os

Nôtureza dô Llc¡tação Normrl

Cláu3ul¡da P¡oro8¡(¡o

As lnformaçôes dest¿ llcltaçto Íor¿m cadastadas dla I6/t t/202t, su¿ tllttma atualzação fol dla

O CRIGINÂL

0 4 JU!.. ?!2?

-l-

as¡c Eilldn¡¡üs convldedo ComlBr¡o Publlcåcão Edll¡l obrðs e¡8¿mentos CoNèn¡o f!¡¡rdq

Unldade Descrlção

Unldade
ASSADEIRA FUNDA RETANGULAR, FAERICADA EM ALUMfNIo 4ocM
POSSUI REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ANTIADERENTE.

Item Quantldade . Unldade Descrlção

ASSADEIRA OVAL GRANDE DE VIDRq MEDINDO 3.95 X 27.5 X 6,6
PESO; 1.64 KG, COM 4,0 L|TROS.

l"
j QuantldadeItemLote

Quantldade

29

I Valor Quantldade

Total

6$)

tl
lirol

)l
rl

'.-i
I

I

29ì
I

I

I
.........1..

151.982,

PartlclpanteClasslflcação Total
(R$)
*,'-,i

I

i

1.ss48o I

2iz o
ANTONIO
CLAUDINEI

SANSINI . ME O

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP O

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

ANTONIO
CLAUDINEI

SANSINI . ME O

ANTONIO
CLAUDINEI

SANSINI . ME E

PAPIROS.

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

.ME

59,80 26

3 o

o4i

26 Unldade

19 Unldade

39 Unldade

36 Unldâde

BACIA PLASTICÁ, 12 LTs,

BANDEJA MULTI USO,DE PLÁSTICq NA COR BRANCA,

RETANGUI.AR, CAPACIDADE DE 1 1,5 LITROS, MEDINDO
51,5X30x9,5CM,

BANDEJA MULTT usq DE pLÁslco NA coR BRANcA
RETANGULAR. CAPACIDADE PARA 8 LITROS. MEDINDO 43X28X7,5
cM.

1 5,89

23,99

13,90

19 301,91

39 935,61

36 500,40

25 1 06,25

't79 2.176,64

12 243,60

si oå

oÁ

7o

25 Unldade BORRACHA DE PANEIA DE PRESSÃO 7 LTs. 4,25

E

l

I

I

I
l

I

7 179 Unldade
Borrlfador confecclonado em plástlco de polletlleno e
pollproplleno, com capacldade de 500 ml, com gatllho de
aclonamento manual e com canudo. UNIDADE.

CAIXq ORGANIZADOR¡ OE PLÁSTICO COM TAMPA E TRAVAS DE
FECHAMENTq COM CAPACIDADE DE I O LITROS, MEDINDO 21 2 X

345 x 24 CM (A,\l-\P).

CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁsTICO COM TAMPA E TRAVAS DE
FECHAMENTq COM CAPACIDAOE DE 30 LTS, MEDINDO 57,5 X 40 X
17,5 CM.

12,16

20,30
o 12 Unldade

ANTONIO
CLAUDINEI

SANSINI . ME E

Pf!nort¡r

o 17 Unldade 37,30 17 634,10



1

Quantldade Descrlção

CAI)ü ORGANIZADORA DE PLÁSTICO COM TAMPA E TBAVASDE

FECHAMENTO, COM CAPACIDADE DE 26,5 LITROS, MEDINDO 36,7

x 27 X 40 CM (AXUP),

Classlflcação i PartlclPante

.".r-.,,,,..-..
I

I ANToNIo
1 J CLAUDINEI

iSANSINI.MEO

Valor Quantldade
Total
(RS)I

I

i' -

I

I

: Unldade
I

I

:

I
I

Etc 42,35 11 465,85

i 11 .¡1 0 9 Unldade
CALDEIRÄO DE ALUMfNIO, COM CAPACIDADE PARA 40 LITROS,

COM TAMPA E OOIS PEGAOORES EM ALUMfNIq MEOINOO

42X33X33.

CANECA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 2,7 LITROS, COM CABO

EM BAQUELITE.

CANEC{ FABRICADA EM MAÍÊRIAL OE INOX, COM CABO E

CAPACIDADE APROXIMADA DE 250 ML - UNIDADE,

i

1 ANToNIo
I cr¡uorr.re¡
I

i SANSINI . ME O
I

9 ,632,50

it-
Ì
j

I

.....t

ou

I

I

I

I

i.
I

I

o

o

u

ll

!""*.-.-------.-
I

i PAPTROS -

i MOVEIS E
I

I ELETRO. EIRELI

-ME

292,50

34,00

4,50

33

695

LJnldade

PAPIROS.

MOVEIS E

ELEÏRO. EIRELI

.ME

CAROL

DISTRIBUIDORA
. EIRELI . ME O

33 1.122,00

695 4.865,00

527 2.371,50

8

13

!u

f--
I

Unldade 7,00

I

527 Unldade COLHER DE SOPA, FABRICADA TODA EM INOX - UNIDADE,

,,1
I

i

I

I

272,00,¡\ 15,1åOr 8 Unldade Cesto de plástico para llxo com tampa, capacldade de 60 litros.

CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15,2 LITROS,

FABRICADO EM MATERIAL POLIETILENO COM ISOLAMENTO
TÉRMtco EM EspuMA DE poLtuREÏANo; ALçA coNFoRTÁVEL E

ANATÔMICA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; POSSUI TAMPA

ARTTCULADA COMpORTA ApROX. 22 t¡TAs (3

PAPIROS.

MOVEIS E

ELETRO - EIRELI

-ME

34,00

ì_'

coNsoLtN
coNsoLtN
LTDA. EPP

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA - EPP E

¡
j

ocö
Iot

ì

hlf F RE

CRiGI
I

À4,r,oo15 Unldade

I

h.t Â
I \¡t

0 4 JUL. ?!2?

UnldadeLote Item Descrlção

COLHER PARA ARROZ, FABRICADA EM ALUMINIqCOM O CABO EM

BAQUELITE DE NO MÍNIMO 36 CM.

coNcHA EM tNox coM LÂM|NA DE Aço tNox E cABo EM

POLIPROPILENO NAS MEDIDAS: 341 MM X 50MM x 25M[4,

I classlflcaçao : Partlclpante
Totâl
(R$)il

:i
I

I j, ¡a ti-l
:Iii

' ^l'- '- i'

:i
t i*o i

il:I

I

rl

I

16734,26,22

* *--^"^i* -

23 Unldade

28 Unldade

I
I

i

I

I

I

¡

i.

I

630,8927,43 23

28

iANTONTO

COPO DE VIDRO TPÁNSPARENTE PAFA ÁGUA DE 250 ML

Unldâde copo DE vrDRo TMNSPARENTË ÞARA ÁGUA DE 3oo ML.

DESCASCADOR E BOLEADOR DE LEGUMES, FABRICAOO EM

AçOirNOX.

i CLAUDINEI
j sANsrNr - ME oì ....... ..... . . .... ,

i
. ANTONIO
I

i CLAUDINEI

SANSINI . ME E

ANTONIO
CLAUDINEI

SANSINI . ME O

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

,905,85 174 .01

186 1.324,32

i

I

j

.t

i

I
!

j
¡

i

I

o 186 27,

o
1

..." i....
I

el 32 Unldade 7,88 32 252,16

I

I

I749'lro I Unldåde

o

¿¡o

E

Unldade

Unldade

Escada com 5 degraus, fabrlcada em alumfnlo e pollproplleno,
dobrável, pés åntlderråpante, com suporte para até 1 20 KG, âltura
de no mfnlmo 1,00 mt, dlstancla entre os degraus de 22 cm, trava
de segurança em nylon. UNIDADE.

ESCORREDOR DE MACARRÃq FABRICAOO EM ALUMINIq
TAN4ANHo Nô 45, MEDtNDo 45x19 (DtÂMETRo x ALTURA) 20
LITROS.

ESCUMADEIRA INOX, MEDINDO 33X1 1X45.

coNsoLtN &
coNsoLtN 1 89,58

LTDA. EPP E
12 2,274,96

9

I

I

PAPIROS.

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

-ME

s3,20 9 478,80

Unldade26 7,

I
I I

23

1 CoNSOLIN & 
;

1 i CoNSOL|N i

i.l'?l-lTg l

9,89 26 14



19

Quantldade

13'1
Totali

Unldade I

i

-1

I
I

Unldade

''''--T" - -"--
I

Item i Quantldade

f "',

i t-ote i

ri

iÌ
ii

i ?c
i{:ì

Unldede

Unldade

29

20

o

o

t6

zz

Descrlção Classlflcação Partlclpante Valor
(R$)

-. ......)

5t¡4 ESPREMEDOR DE LII}4Ãq FABRICADO EM ALUMfNIO.

coNSoLtN &

CONSOLIN

LTDA. EPP O

15 328,35

29

20

'--'-"*"t

21,89

7,56

4,15

26

27

FACA FABRICADO EM AçO INOX COM CABO EM POLIPROPILENO

TErruRtzADo oE ¡ro tvtfr.il¡¡o t zcM.

FRtGTDETRA ANDTADERENTE FABRtCADA EM ALUMfNtq coM cABo
EM BAQUELITE, MEDINDO 32X7CM,

Unldade GARFO FABRTCADO EM AçO |NOX - UNTDADE

Unld¿de
c¡RR¡p¡ rÉnvrcA pen¡ c¡rÉ, cepnctD¡DE pARA 2 LtrRos, coM
TAr'¿PA SERV-JATO.

Unldade
GUARDANAPO DE PANO CONFECCIONADO EM TECIDO 100S6

ALGODÃq NA COR BRANCA MEDINDO 40 X 65CM,

Unldade JARRA pLÁsïcA TRANSPARENTE cApActDADE PARA z LtTRos.

l*t--
i ,n,o"o. i loco oe raeerr eARA BANHETRq coM 3 pEçAs,

i I ANTTDERRAPANTE.

l:
i................. ..;... .........,........

CO Ni t-.E

PAPIROS -

MOVEIS E

ELETRO - EIRELI

.ME

219,24

586

28

160

o¡s

290

¿o

coNsoLrN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

ANTONIO

CLAUDINEI

SANSINI . ME E

CAROL

DISTRIBUIDORA
. EIRELI . ME O

CAROL

DISTRIBUIDORA
. EIRELI . ME E

PAPIROS.

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

.ME

376,00 ;
I

i

7,80.6180,89

2.43't,905E6

I

I

29 28

30 i iqo I

i
!-1--
I

47
1¡rO i

i

i

5,95

99,70

-"-t

8,00

60

4731

32 17 o cR. INAL,

-*-0ö

ANTONIO
CLAUDINEI

SANSINI . ME E
56,97 968,49

l



5 0+d
I

i

I

I

I

:

Lote

40

4

43

Item UnldadeQuantldade

Unldade

Unldade287

Unldade23

UnldadeM

Unldade

Descrlção

PENEIM PúSÎrcA MÉDIA COM BORDA5 E CABO EM ALUMÍNIO,

i or no mfut¡¡o zzc¡¡.
I

I

I

i"'*-'*'
i PICADOR MANUAL PARA LECIUMES, FABRICADO EM F8RRO,

I r¡v¡ruso cn¡uog.

Classlflcação' Partlclpante

PAPIROS.

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

.ME

ANTONIO

CLAUDINEI 32,80

SANSINI . ME E

ANTONIO

2,94

Partlclpante

Total ;

(R$)

20 170,00

18 0,00

47 1.541,60

z8 1.086,40 I

20

I

I

3qo

gE

I

18 Unldade 0

47 Unld¿de

-i
I

I

,. t""*,.-,,,.........-.*-...,
I

i

I rore nernrucunn

I

POTE RETALNGUTAR HEMÉTIco PARAALIMENToS, FABRIcADo EM

PLASTICO VIRGEM TRANSPARENTE, PAM FREEZER EMICRO.

ONDAS, CAPACIDADE DE 4,1 LITROS,

poTE RETANGULAR nevÉtrco pRR¡ nuMENTos,
PLASTICO VIRGEM TRANSPARENTE, PARA FREEZER E MICRO. !

:'o1"To'l:^?i'illl'-l' i

poTE RETANGUT-AR HEMÉTtco PARAALtMENToS, FABRtcADo EM

PI-ASTICO VIRGEM TRANSPARÊNTE, PARA FREEZER E MICRO.

ONDAS, CAPACIDADE DE 6 LITROS.

i-

o

I

I

43 28 Unldade LTS18PARACAPACIDADETAMPA,

POTE RETANGULAR COM TAMPA CAPACIDAOE PARA 5,3LTS,

coM

I

i4o 47 Unldade

26 Unldade

26 unldade

47 930,60 i

45

46

4ås i

I

I,'
I

¿¡O i

;

26 1.294,80

I

01,036,1

iiti

37 i 108,78 ì

rj;,
¡

........,.,1.............. ....,.. ... i

Total
(R$)

.. ....,,,..1. ...... .

0 'i JUL, ?02?

Descrlção A5Sii..IAÏ

PRATO DE VIDRq FUNDq MEDINDO 22CM DE DIÂMETRO X3 CM
o¡ ¡ttuR¡ - otlzr¡.

RATADOR PARA LEGUMES, FABRICADO EM ALUMINIO.

47' g. o 37 Unldade

Lote : ltem ; Quantldade Unldade i

48: ¡go
I

53 Unldade

51 51

POTE RETANGULAR PARA FREEZER, coM@r@'NFfifiE C À,^

LITRO

O CRIGIN L

U Valor Quantldade
*-*,-1.

¡

49

li-
i

i

I

-'*-t
I

i
I

I

I

I

i

I
!
¡

I

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

287| 5.80 i

il
lt

1.664,60

281,2923

522,69

9,22.71

203,4030

I
I

ì-''
ANTONIO

CLAUDINEI

SANSINI . ME E

i ,r,rr'',
iirji"--t'rl
I o,oo !tii -^- '-- "t"-ri

o$50

o

snco pLÁsÏco tp¡NspARENTE MED|NDo 1o x 20 cM
i EMBA|jGEM COMt"_"" .. -"..".. .

1 OOO UNIDADES,

TABUA DE coRTE poLtETtLENo PARA cARNE, EVTTA pRoLtFERAçÃo

BACTERIANA, FUNGOS E ODORES, MEDINDO 32CMX 45CM.

TAPETE CONFECCIONADO EM 1OO9ó POLIAMIDA MEDINDO
50x70cM (BEM VTNDO).

0
i

I

I
I

I nuroruro
I ct¡uotruEr
: SAtlSlt,ll - tr¡E O

53

44

I
I
I

I
I

i

0,00

93,402.49,85

24,89

I

I

i coNsoLtN &
i coNsoLtN

; rroe - een O
2'l

134

255

53 I
ANTONIO

CLAUDINEI

SANSINI - ME E

't34

255

33

Unldade

Unldade

Unldåde

xlcARA pARA cAFÉ coM ptREs, 90 MU 3.0402.

xfcARA PARA cHA coM ptREs - 246 ML t B.32oz

BACIA PLASTICA,4 LTs.

I

I.t'.

I

^.',"'--,'-"''.,.1..

12,83

16,50

16,35

54

55

I ANTONIO
1 J CLAUDINEI

i serusrru¡ - ur o
- t""-'

, ANTONIO

: CLAUDINEI
I

I SANSINI. ME O

4.207,50

539,ss33

-t-
I
I

I

I
I

I-i
i
I
l
I

I

IcoNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

., , .- ........- !,,

56 59. o

*------|--'
I

30 | Un¡dâde ABRIOOR DE TATAS GRÁNDE 6,78



Unldade

1".
I Descrlcão
I

t--
I

t"

ClasslflcaçãoiPartlclpante .Valor Quantldade

ANTONIO

5W
I
I

I

't
i
I

I

I
I

i

i........ ..

,51q
i totat r/ I

i (R$) 
;ii

57 Þz o

58 5¡o

22 Unldade AMOLADoR DE FACAs, FABRTCADo EM AçO lNoX.

cEsTo pLAsTrco, polrpRoprLENo DE ¡Ln RtslsrÊrucl¡, cotr¡
PEDAL, PARA LIXO HOSPITAI.AR, ADESIVADO CONFORME NORMA

ABNT CAPACIDADE NOMINAL 60 L, COR BRqNCA,

G¡nn¡¡¡ rÊRvrcA pARA cAFÉ, cApAcTDADE pARA 1 LtrRo, coM
TAMPA SERV'ATO,

BAcrA EM ALUMfNtq coM cApActDADE DE 8,8 LrTRos, DE No
t'¡frutuo ¿sct¡,

I

:

CLAUDINEI 33,50

SANSINI. ME O

22 737,00

ANTONIO

CLAUDINEI 1 34,85

SANSINI . ME O
1 3485

1.565,20

I

I

I

59 ts o

i eo i çgo

28

coNsoLtN &
coNS0LtN
LTDA. EPP O

coNsolrN &
coNsoLtN
LTDA. EPP E

ANTONI o

coNsoLrN
LTDA. EPP E

55,90 28

11

;.:*-l
11

;

czo,og 
',

:!
lero'

il¡lr " --j
rl
i*" i

:I

ì

{

-l

I

61

62

63

28 Unldade BALoE pLÁslco coM cApActDADE pARA 20 LtTRos.

cAtxA oRGANtzADoR¡ oe puÁsltcg coM TAMPA E TRAvAs DE

FECHAMENTO, COM CAPACIDADE 72 LITRO5, MEDINOO 65X44X40
(AXLXP).

Unldade
COLHER DE INOX PARAARROZ, COM CABO EM BAQUELITE,DE NO
MfNtMo 2BcM.

28 265,44

17

!

Ij Unldade

15 Unldade

17 2.206,60

I'r"

I

I

¡

I

I

14,85 i

;

.--i.
!

21,70

1 29,80

8,12

nt¡ù,-r"

€¡o 
i

29

go CONCHA FABRICADA EM

MfNrMo 28 cM.

coNsoLtN &
CONSOLIN

LTDA. EPP E
I

I

I

29 i 430,6s

15 325,50

I

I

r r.r ox c@ $[þ F üR EnCp@,,4

c ORIGINAL i t

O 4 JUL, ?!?2

PANELA DE ALUMINIO BATIDO, N'60 COM CAPACIDADE DE28
LITROS, COM TAMPA E DOIS CABOS NAS TATERAIS FABRICADO

MADEIRA, MEDINDO 6OX6OX23.

TMNSPARENTE QUE PERMITE v¡SUALIzAR o INTERIoR,BoTÃo
DATADoR pARA coNTRotáR A SEMANA E MÊs DE

CONGEI¡MENTO.CANTOS ARRENDONDADOs PROPORCIONAM

FECHAMENTO PERFEITOÍAMPA QUE PODE 5ER USADA CON4 BASE

rÉRMtcA,

¡tDescrlção

7CM.

FIXARPARAML,180DEDESCARTÁVELcoPo

CORPODO:SENPLAsrcoDEPOfÉS05COlvlCONJUNIO

c. ÅKUATl'{ Classlflcaçåo:Partlclpante,Valor Quantldade i
Total

1n$)

fl"'"'-*' -'**'"'^
i eruroruro
i ct AUD|NE|
I sANstNt . ME o

coNsoLtN &

coNsoLtN
LTDA. EPP O

I

I PAPrRos -

i uovers E

I ELETRo - EIRELI

.ME

t-"--"--
j ANToNlo
j CLAUDtNEt

.\|

j

289,90

726,tvt[MuoNODEfN¡qALUM

20

7

50

29LITROS,PAPACAPACIDADEPLAsÏco,BALDE

EM 5.798,00

4,24

.835,00

82,70

I
I
I

..^..-,".i

7o PENEIRq
Unldade Et\4cA80EBORDAScoMPEQUENA,

, -*"*^^. '1,

i PAP|ROS -

. i l'¡ovels e'ì¡
j ELETRO. EtREL|

; -ME
I

6É

9Z

I

I

t....,
i

Pr,ÁsÏcA

coPoPORTA

PAREDE.NA
o

I

I

I

I
I

PARA
Unldade50

Unldade

Unldâde

Unldade

i

.t.

I

I

I
I

i

I

I

I

I

+

I

j
I

I
I

6,30 I

I
I

I

I

.l
I

i
¡

I
I

oÉs 29

8oÉ9

coM

I

:

!

f-
I

I

! 64,96
I

t... .. .....
I

I

I

I

8

I

lg i 907,40

PARApuÁsrcoDECESTO TELADO.SIMPLES,LXq
i

I
I

I

I

MNISANSI
ì

I

:
I

E o

39 59,80 39 2.332,20

MEO I

I
I
I

69,80l i cl¡uorrun
J SANSINI . ME E

,,,,,, .t-"*.....,- --.*,,, , - - .., *,.*

EI

o
DIN

NI

ANTON
CLAU

sANSI

ANTONIOJOGO DE TAPETE PARA COZ|NHA, COM 03 pEçAs

EMBoRMcHADo/AcRlLrco EM 1 009ó poLtpRoptLENo coM BA5E
ANTþ DERRAPANTE.

i"-"
I

I

J-..^..*.."....- t., -,.

¡!

13 Unldade



Lote

72

73

7s i z:o 11 Unldede

19

i

I

I.-*'**'---*"-'--,ì
PAPtRos - 

i

MOVEIS E i
I

ELETRO - EIRELI i

'' "f

BACIA EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, DE NO

MfNrMo 60cM.
0 0,00 i

-.''''.''..,I
I

14,00 i
I

i
I

áno i

0,00

266,00

8,61

*^t-'--
76 i 75â

;

i

77i40

78 | ?Eo

Unldade BACIA FABRICADA EM PLÁSTICO COM CAPACIDAOE DE 32 LITROS.

I

I

I

I
I

I

19

*t
I

I

I
I

N&
Unldade29

Unldede

BORRACHA SILICONADA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 4,5LITROS. N 29

.-,,,,,,..- ^,..., *"..i...-
PO

1.".-....--.".. -.,, ".. .-"

i PAPTROS -

j MovEts E

] ELETRo. EIRELI

:-ME

t
....".1

I I

3 :H: åîniliÅ'# i,ftö FlF flKl Õ'ör.¡
*e ORI_GjNAL*-

O ¿; JUL, ?8??

40,60 13 ,80527

I .,.._.. ..-...."t".."..

8)
l- i
i Quantldade I

tl'i- " "'."**:
i!

I Lote i ltem
Àl>lìiNAlui{A

Unldade Descrlção

66 Unldåde coADoR DE PANo p¡n¡ c¡rÉ, rnu¡ruHo c.

I

1".-"
I

I

I corHen rnnn ceLDEtRÃo eLANA, FABRIcADA

i PoLrEïLENq DE No MfNtMo 6ocM.
Ì

EM ¡/ATERIAL

FAcA DE sERRA coM poNTA F¡NA" cABo pr.Aslco t.tn con Rzuu
ESCURq PACOTE COM 12 UNIDADES,

19 Unldåde GARRAFA TÉRMIcA PARA ÁGUA cAPAcIDADE PARA 3 LITRos.

Totâl
I

IClasslflcação I Partlclpante

J ANTONIO
1 i CLAUDINEI

i sRNslNt - ve e

Valor

6,65

46,54

(R$)

I ' '*^l
I

+sg,go ì

i

I*--^i
i

884,26 I

I

:

l

507,50 i

;.

..'',i
i

917,70 

"

'^" 1

¡
i

l.ogt,sz i
:

o72

os0

66
I

80 ',, 
I
I

I

i

I

Unldade
CONSOLIN &
coNsoLtN
LTDA. EPP O

ì PAPIROS -

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

-ME

81 .40 29 Unldade

SANSINI . ME O

ANTONIO
CLAUDINEI i 22,74

SANSINI . ME E

i
.............i.

i--i

29

I--"---'-'--"
i ANroNto

i cuuorruer 9
g2

83

o92

o

ggo

o

I

_.*".."._.,t

!3 Unldade48 leRnn euÂslcn rneNspARENTE cApActDADE eARA 4 LtrRos. I

i

i
i

I

I
I

48

28 Unldâde

"f..---, -*- --"

, PAPIROS -
; MOVEIS E1i
: ELETRO. EI
j
I -ME

I

I

i
¡

i
I

i 46,20 1,293,60

LtxEtRA FABRTCADA EM pLÁsïco REFoRçADo coM PEDAL

REFoRçADo E ANATÔMICo E TAMPA CAPACIDADE DE 30 LITRoS,

MED|NDO 32X42X48 (CXt \ ).

I

I PANELA DE PRESSÃO DE 4,5 L|TROS.
I

i

PANE[A DE PRESSÄO INDUSTRIAL COM CAPACIOADE DE 2OLITROS,

RELI
28

I8 j untoaoe
I
Ii"....
I

I

coNsoLtN &
coNsoLtN

e

&
coNsoLtN
LTDA. EPP O

603,92

4.409,00

"t
I

:86 Unldade ri
j

0sÉ ; FABRTcADA EM ALUMfNto pouDo z ALçAs DE FEcHAMENTo

I EXTERNO. DIMENSöE5: 35X24X28 cM (CXAXP). cERTIFIcADo PELo
i rr.¡vErRo.

.t..".



5rr
I

Partlclpante Valor QuantldadeDescrlção

cArx oRGANtzADoRn oe púsilco coM TAMPA E TRAVASDE

FECHAMENTO, COM CAPACIDADE DE 50 LTS, MEDINDO 57,5 X 40,4

x32,5.(AXUP).

5 :lq
Lote

87

88

i ltem

rcrO

l&o

Quantldade Unldade
I

I

I

I

ì

Classlflcaçåo
Total

1n$)

36 36Unldade
I

:

^-1

I

ANTONIO

CLAUDINEI

SANSINI. ME O

PAPIROS.

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

.ME

CAROL

DISTRIBUIDORA
. EIRELI. ME E

PAPIROS -

MOVEIS E

ELETRO. EIRELI

ME

69,80

47,60

38,90

333,20

1 58,90

0,00

200

2,51 2,80

.094,80

.780,00

I

¡

I

23

200¡9o

Unidade

Unldade

supoRTE DE pARtDE pA&\ RoLo or p¡pfl- HtclÊNco,
FABRtcADo EM pLÁsTrco ABs ou ru¡rnt e ecRfuco.

PRATO FUNDq FABRICADO EM MATERIAL DE INOX, MEDINDO

ApRoxTMAoAMENTE 2scM DE otÂMETRo - uNtDAoE

PANELA oE pREssÃo DE I s LtTRos . ¡Lu¡¡lMo,

cEsro DE Lrxo REDoNDo FABRtcADo EN4 puÁsrrcq covr¡upe,
CAPACIOADE PARA 1OO LITROS, COM 69 CM DE ALTURA X 51 CM

oe orÂverRo.

Embålagem plástlca descartável transparente, retangular, medlndo
1 90x1 20x58 mm - UNIDADE

Jogo de talheres contendo 30 peçes sendo 6 garfos de mesa, 6
facas de mesa, 6 colheres de mesa, 06 colheres para chá e 06
garfos para sobremesa com låmlnâs em Aço lnox e Cabos de
Pollproplleno com cor a escolher. As lâmlnas das facas com
durabllldâde

PRATO RASO, MEDINDO 22,6 X 1,9.

23

I

I

I

I
I

I

I

I

10

5 Unldade

0 Unldåde

Unldade

--!

3.332,00

794,50

10 0,00

222,6074,20

59,50

10

i...... .. ..:.. ..... ,.

!-

.......t....,

go

o

24o

ANTONIO
CLAUDINEI

; SANSINI . ME O
T-'- --'-"----- "-"

coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP O

5

92 9¿o 0

"t
I

I

I

.l

I
I
I

",.*..1,*,_,

9t

t

Unldade

Unldade10

I

I:-*- -
coNsoLtN &
coNsoLtN
LTDA. EPP O

5,95 10

':_ ,.- - _i

ii
; ttem j

-"""-------i-"'--l-
Quantldade : Unldade I Descrlçilo

I

I

I

'-"-- ---_ _"i--__-'

ouantldade i Total
' i (R$)

Lote Classlflcação Partlclpante , Valor

""--" ^.'j
I

"*'r" " -

I

i

¡

I

I

I

2 497,80

I
ì

i

i
t"
I

2 Unldade j
TAMBOR PARA LIXO, FABRICADO EM PLASTICq COM CAPACIDADE

PAFI{ 1 09 LTS.

Unldade
EScoRREDoR 0E MACARRÂo EM Aço tNox, coM ALçA5 LATERA|S,

MEDINDO 5OO X 31 8 CM.

ANTONIO

CLAUDINEI 248,90

96 t[ o

97 ,gt0

I

37,80 i 264,607

--t..-.-.

I
I

,..,,,,,,.,,,,t,,.,,,.,,,,,.

12 i Unldade

SANSINI - ME O

coNsoLrN &
coNsoLtN

I LTDA. EPPe
...1..". "- *....- ...,,...--..j

i ANTONTO
r i ct¡uotrue¡

I SANSINI . ME E
12

l

238,68 :

7

I

I

ESpUMADEtRA EM ALUMfNtq REstsrENTE,coM o cABo
EMBAeUELTTE oE No vlt{lrvto zacM.

19,89 I

I ..t.....

lnfomações declaradas pelas entldddesluilsdlclonadas são de sua lntelra responsabllldade,

CONIFERE COôT
O CRIGINAL

0 /i JUt_, ?02?

,f,
ASSit.{ATUrïA



ô (https : //www.utifacil. com. br/)
(https://www utifaci l c

t (https://wifihlflfi

(hþtps: utifacil.com.br/con

lll

)

)

Dlgite o que você procura q

isf"::il ffi f) ffi
Ànì r.ll vÍztis
NOcÂnÏÄo

Àc['1^ ñË. R9 200
fnËTË GR./^Tts

lil.lVlÂMóS ll¿riRÂ

TüDO tBll4$tt
¡114(/\öO f;(¡M O
¡,lErH0R pRËco. coNsrjrTfir

Abridor de Latas lnox Crande códlgo:TuwLNGLEr

4.óde 5 (200)

R$ 7,gC
aré 4x cle H$ 1,9/ gem juros EstoqrJe: Disponf'¡el

Ouantidacle:

âf" - l H coMPRAR(HTrps://wwwurFAcrL.coM.BR/caRnrNHo/pRoou5tf/4súrcultlÆEgfctoNAR)

D PøyQat Êðrcel¿s v

ìx de R$ 7.9O sem juros

2x de R$ 3,95 sem j(¡ros

3x de RS 2,€J serrriuros

4x de lt:Ì, ì,E7 sètrrjuros

r:d1, ¡g#fr@i:o-,
rþf,liX

f)orcelug v

R:l,7,9r)I lllllll uns'

r:alcule o frete

OK

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares
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0 qut vor4 prnnrn?

Lista de
¡¡Ij¡.e.o¡s¡

Faça se' MinhaLooro Sacala

la

ou
Cadastre-

ffi

þ

Tù(1,r." ¡s le C¡ja côzinha Q¡Sa.oiZÀçãO Limpe¿¿ ESpO¡te-El¡¡e¡
CASA cozrNHA oRcA\rzaçÃo LrMpEz.a ESeABIE HtctENE ALIMENIAS

flÉtri0F_lidçlfll ] f#i:LNH..r r lltm..ft[)t.c..,í\r.*i.î0¡jr¡,r r Âhrr(jof (tc t.irtil., (.r.]¿rrÐfil.r,,\,;,r trÐy !,(rr,

E_LAZE8 PESSOAL E BEBtoAs

l0 avatleçõrÂl

Abridor de Latas e Garrafas Aço lnox 9cm

fì,rf r,r rlnil¡. lll¡llll4 þlirr i;ir. Íit0ttoc,!$

f:ì$ 3.50
em 10X de RS 0,35 s/uros

Atlmentos E Bebidas fui¡¡¡uedos eapel¡¡iÂ
EBIN9UEDoS PÁeÉABIA oFERrAs ljeela.s Vsrledqi

coZlNHA e dep¡r¡¡me¡¡os

BoWts

^

^
Ca t cuIe
fret6

t..l¡¡ rr'¡ ¡l r ;l r' [:)rr:',:i u l.,r

.,:,.dt. /;tì.ìr'll ¡ii,t:l r:¿ fjfÊj,r'i, 
.t:ij.

trsirí/ Í,,¡vi 0 sHJ C[:F.. l)<
e prazo:

DEScRTçÃO

Oabridordelatasegarrafasédesenvolvidoemaçoinoxidávelepossuidesignqueperm¡teaaberturadeentatadosegarrafascomomlnimoesforçoemaissegurança,

- Composição: Meta[

Dimensão Aproxlmada: 9cm

Peso com Embatagem: 299

rlmtr

Quem comprou, comprou também



LJ Y{
Acendedor de fogão Original Line Flame Premium 22,5cm branco

R$ fl,go Com¡rrar

De: RS 12,90

Rs 11,90

Qtde

561

[:
^,
v

Cotn¡:rar

^V.¡, condições de pagamento )

Calcular o Frete

0l( Nãc¡ sei meu CEP

Descrição

O acendedor da Original Line, acende os queimadores a uma distância segura, evitando pequenas

^ 

queimaduras. Não gera chamas, apenas fafscas. lndicado para fornos, fogões, aquecedores. Não acenda

perto do rosto e mantenha fora do alcance de crianças.

0ÐUlqf E( _ Jäìi";', "" _)



57 rl ,r*l

O que v<
t

1., \ ATENDIMENTO rz A Þoo
MINHA
CONTA

TECIDOS NOSSAS LOJAS NOV|DADES CORTINAS 5OB MEDIDA TAPETES

Home > UD > Para Cozinhar > Âcessórlos para Cozirrhar > ACENDEDOR DE FOGAO

ACENDEDOR DE FOGAO

Referôncfa: 101'11171

R$ 9,50 Quantidade

;l

CEP

CAICI.JL,AR O
FR[T[

Não sei meu
CEPIS

Compartilhe o@@

ËSPECTFTCAçÕES TÉCN rCAS

nFsrRJrÃc)

Utilizamos cookios parä mosLrar ofertas que combinarn conl voc6,

Entenda corno funclona em nossa polftlca de prlvacldade. Detallres

S Hlosrnnn DEl^Lr'{[s

F.ç.D. ç r.t.E.t,l. a.f,ã:F (

AD ICIONAIì AO C'ARRINHO

POWERFD BY COOKIÊ.SCRIPT

HNl ËNDI
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HoME > toJA ) uluDADEs DoMEsilcAs, LUMTNÁRIAs E tusrREs )

AMpo[A DE vtDRo pARA eARRAra tÉnulc¡ TRAMoNTTNA l,B L

k
:0iti

'Yg

s'7'
oi\
,,, L,l

Ampolq de V¡dro pqrtl Gqrrtlfq Térmicq
Trqmontinq 1,8 [
**i** ( Noo n¿ ovotíoçóes oindo. )

R$7t,80

A Ampolo de Vidro poro Gorrqfo Térmico Tromontíno Exoto 1,8 L é projetodo poro repor peçqs
quebrodos ou donificodqs de gorrofos térmicos. Um item que goronte o censervoçÕo do



))

Ampola Pl Garrafa Termica 1,8L Modelos De Pressao
Ref.601

R$52,62

tuictc ¡1¡¡pg1¡çv*.M ourÀ¡aALcoM.BR/, / AMpoLA p/ cARRAFA TERÀacA i.6L MoDELos DE pREssAo REF.6oi /

onl¡ne!

(Í$::41ry:mcu¡Í+F]omrbÍI*it€Þlog/pfod-uct/€dE 'u¡ffise./8s3e3o66blde6c9e2¡1c1¡îc1¡r5a83dz1us&tý2ÿiw_

))
CONTA-

åfulr*Xg* gþ (trÞs:nwnacuinbar.æm.br/)

ou

R$51,57
m boleto à vista (27r)

Ý D¡sponö¡ilade:Emesbque

g 
=nÝiar 

ær síE:-<499 (whabapp'/send?ÞxÞVeþ só qsle produto na loþ Maqdnbal:
htÞs%34%2F%2Fww-mquinbal.ænbr%2Fmpoh-p{trEl.a{emiæl€l-ef6o1-modetos-de+æ
o.hùrl%3F_SlD%3DU)

Ampola De \rrdD Paa Repæição Em Gamfas Témiæ De Prsáo Temolar. Or¡giml De Fábrica E CompatÍvd

Com Todas As Garräf¿s De Pressão De 1,8L Temfar.

Om: 
I

Emæbque:9

COMPRAR
+
-

Fale conosco, nós estamos online!

TOPO

ctt

-:-g
¡1.-

qOqærccêpæie...

*

t
me/5511998832928)

TOPO

me/5511 998832928) ÇÐ.-
"\ lË

è(¿
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trótçrs 3

S'LII(NTEffI

)
*rórærs-sElroirEl:fr o

lE a¡¡ä

MO!¡=lsS,"lcN=Tn I Utffi'fs 9æ o [¡r ) Gmfæ e 
.IimiG r TÊRMCOS ] ACEssóR¡OS.ÉRMrco9

AMPo¡-A DE ReeosrçÃo 19 urRos

i] eræ

cádrso Msâì'..oR í:'-¡:,9¡it i: (Ard'ÉageE!)

qümtidådë

L\i:v- 1-;iF,Ìt

calct¡t¡t RETE

:. c< l¡¡¡s*-ql

oPçÕfs D€ PAft CEI.AMEÀIÍo

DESCRTçÃO DEPRODUTO

A amÞoía lqali-d¡ aa intsbr dæ gàrEf"6 Émkæ é o æmtÆmte rsÞEÉátd pcr mnt¿r a teEÞeraü.G ds lÍquid6, sejac elË
qæî.'6 @ trics.TBtæ ie um obþto irági¡ produiCo m y¡rro, porFsto, reqJer alguE o¡dafu Þ morentode *u ru¡æicA
Âmpola de Repsiçâo 19 Ljts6 é @r+ativel cm tæ'as æ sêrßfas téilicð l'íor (þs$ riled¡da Trcndc a ar€dà wê åuFffta a
vida ú,til óa $a ga?fa !étrke e s¡ta d6FerCíc¡os.

EsP€qFlcAçoEs rÉcÎ.¡tcÄs

? oúvlo¡soopRoonro

AVAUAçOES DO PRODUTO

Tem ese produto? Seja o prime¡rc a avaliá-lol

Ewer aval'¡aÉo..-

.ÿ

CD.o
\'g)

*aôÈ
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I Buscar por nome ou referência

' Home / Térmicos / .Acessórios Térmlcss

Ampola de Reposição

1,9 Litros
Cóë.. 25i A7 955 i Paci rao

***.** t+aAvairaçõesl

oo,., F*$ 4ç,ä5 à visra

Quantidade:

r+ ,àÐ¡cicNA R r.G CÅRR! Þ.¿ÍiÕ

¡-ã-t

i ü1,iq) Calcutar o Frete

OK

g)
.*. o

ÈÞ

Não sei meu CEP



N(r$mrl(tDo Titrìhlr$uDlolu fl(rtlulâDunlo0 Âr'r,¡slbllldorjo OulídùsogulDn$o Corrrplo polo tol:0800 773 3838 woug

6?4
:3r

Atefilinronto

procure porcódlso, nonre, marca... fliì;);ï,lllliJl-,,---- b ft)
H Todos os tlepartamento* v 0ftxtari riu rjia ftCulares Móve¡s Hluhudonrtistitxls 

'lv 
o ViiltNl lntonlrútine

ô ) Utilidades Domésticas ) Forma / Assadelra de Bolo

Assadeira Retangular Forma Bolo Borda Baixa Alumínio No 2 - EIRILAR
Códlgo dJ1 bee22c7 I !þr-deçprjçåp"sçmp.l"ela I .EIBILAB

Vendldo por Dankl Web

Entregue por

NL
Þ*-*.1¿,i*:;Þ

R$ 39,90

R$ 38r70 (3% cte rlesconto)

Mais formas, de Mgamento

fi Adicionar à sac;ola

Consultar prazo ê valor do freto

00000-000 0k Naa.seic-ÇHP

*¡

m
ffi

Produtos patrocinados

^

:..r:

t
trý Wt

Porta Escova De Dente
Esterilizador Uv Placa

doRt7ft90"por

R$73,38eur.t'
ou R$ 73,38

1 x d€ R$ 73,38 senr luros

Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregão Limpeza

cJe"R068;9O.por

R$61 ,29 à ut"t"

ou R$ ô1,29

1x de R$ 81,20 eenr juros

Kit 3 Formas Bolos Tortas
Fundo Removfvel

de-R0741551ro1

R$67'10 à u¡"t"

ou R$ 67,1 0

I x de R$ 67,1 0 sem ¡uros

Forma Cupcake
Antiaderente + 12

de"R's6ñ(M'por

R$52,15 à 
"¡.tu

ou R$ 52,15

1x de R$ 52,15 sem iuÍo

å

1.å.'



CASASBAHIA
W 63ø

12H

A,i0 que vocô está procurandoT

(, Caixa e Nlaleta para l:prrðnentar;

Caixa ¡rLiísl-ica 4-1,5x29,6x7,5 cnr 7,5 [ branca
i Co tl. ìte nt .1 5.1 4 4 0:1 ()(i :J )

R$ 10,04
ou ¡:rté.1.x del R$10,04 rienr juros ver purr:el.amerrto

"¡k *''#i{-?'¡k tol

í"'-.ldQ
(_,___.

I
I

I

!)

R$ 10,04
à vista rro C,trt¡io Ci3s¿is 8¿hia ou 2x cJo Ïl$ 5,02 sc.r'n ¡r:ros. f)oç¿ì j¿f o seu

l:-J



6fþ
EEUINAX

equiparnentos

(hltps://wwwequinoxequipamentos.com,br)

Q Buscarerodutos

t'
o
-(https://www.equinoxequipamenros.cq6þrfÆ lDt@X 40CM Gp006

conta/)
SKU:4248

Cates orla: SALDES-E_BAÇIAS

(htjnsJáds¿u¿ es r,r inoxeçt ulDaln¡mls"ç,çsm,hrlsalçs qri a:

nfi ¿dsl$lulff $ilio.çlþ"aldel)

R$5 8,00
il2 etrr estoc¡ue

0 o, R$S5r 1 0 u u,,,u com sÿo de

desconto no boleto ou Pix

ou 5x de R$1 1r60 no cartão de crédito s/

Juros

COMPRÀ¡I

Calcular Frete

00000-000

OK

ß)



_6V
146

equipamentos

(https://wwwequinoxequipamentos,com.br)

Q Euscarerodutos

t'
aI
(htt p s ://www. eq u i n ox eq u i p a m e nto s. cqrlþrlÆ lDl@X g O C M G p 0 0 4

conta/)
SKU:4247

Categorla: BALÞFS.E BACIAS

(htlhï/ád$Jd,e.cr r.r lnoxçq u! Ra¡n"ç¡lçÊ.eem,il¿çaleseri*

pfp-úll0/ulçns.rlio-ç¿tJãl-4s/)

R $28,0 0

29 enr estoqtre

!

0 ou R$e6r60 , u,.,u com 57o de

desconto no boleto ou Pix

ou 2x ¿e R$14100 no cartão de crédito s/
juros

COMFRAR

Calcular Frete

00000-000

OK

ß)



N0t90s k D$ Ihûhi¡ su, l0¡ô Iluoill¿nlinltrfr furrs,tlbllldrd0 Oui.r (kr $0luorìlï¡

66't 6 QÂ
Octrrpro pelo tol: 0800 773 ô83$'t"t,rug Fo¡¡do¡u

/rtÊnrliì1Énlr!

procure por código, nonre, marca.., H,îilì;Ï,1:ìtiià.,,,,..- ïù frE
ffi Todos tts dnparianreutori \r' Olrlrlos du rjia ftilulai,us Mtivuis HlokurJonxi$isos lv o Virlty: lnbrnriitica

ô ) Utilidades Domésticas ) Bacia

Bacia 28 Litros Redonda Plástico Multiuso - Richioto
Códlgo ck42d17'10k I V-er"-dp_sc-riçåç csmpl.çta I Richip"ts

ü
***** Avaliar proçluls <
Vendido por fl99 Lim¡¿ç

Entrogue por

por nE 26n90

Mais formas de pgganlento

ffi Adic>íonilr' rì s¡¡tx:l¿ir

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok N.ãp__ç_ei._a__ÇEp

Produtos patrocinados

å

ri. I I'
'r '.'

ü,
çf

t'
\

fr",';.\
Mop Glratórlo 16 Litros 360
Balde Esfregåo Limpeza

de'RÛ08;90'por

R$61,29 ¿ ur.t"
ou R$ 61,2â
'1x de R$ 61,29 Ê6nl luro6

Lancheira Para Cäes e
Gatos - Famllia de

rJe"RS42ll-por

R$37,95 a ur't"
ou R$ 37,85

lx de R$ 37,95 sem juros

Lancheira Para Cäes e
Gatos - Famflia de

de-RS4fli4.l-por

R$37,95 ¿ u¡*t.

ou R$ íJ7,95

1 x de R$ 37,95 sem juros

Refilpara Mop tJtit t
Microfibra -

de-R$í1.'11{X}.¡ror

R$20,37 a ur.tu

ou R$ 20,37

1x de R$ 20,37 sem juro



ést&moc voltando dê forma gråduã|, disponlbllizando produtos e funcionalidades
progreesivamente, para que vocå possa comprar com sêgurança.

busque aquiseu produlQ

Çhocolate Bis Xtra ao Leite -
45çt

'¡k rk'Å *'>,1r

olá, faqa sou loglrr

0u ilâtlâ$tfe.se

6W Elq

R$ 763,20

t)

informe seu CliPs potrópolio mârcâs própriao roceba hojo von¡Ja na arrroricanas amoricalras no bl¡b arrro digital

: compre por deparlamento - mercado celulares tv e home theater notebooks eletrocjomésticos ar con(

página iniclal > agro, tnirjstria e cornérclo ) inclústria allmentlcia > utensflos industriais > balença lncjustrial

Ç favoritar 4 osrpudiJhar

tá todo mundo comprandot

lmpressora Térmica Epson
TM-T20X Serlal/USB

¡3i' ,ft * *"*

Balança
Digital 20kg
Us20l2 Pop-s
Preta . Urano

:ri'¡'lìt ;¡1'-;l* ';l; 6¡

Balança Diç¡ital20Kg
Urano Pop-S
US20l2A balança
Pop-S U$20/2 da
Urancl é uma
balança para
comercio cle última
ç¡eracãcl. Corn unr
visual mocierno e
simplista,a balanca
cliç¡ltal Pop-S LJS20i2
está pronta para $e
oncaixar
perfeitanrente ern
qua.,.

mais informaçöes

BslfirËilellaça-e
devoluçãs

em até 10x sern juros
no cartão de crédfto

r.nais formas de pqgame.nto

calcular Írele e prazo

digite o t

ü{}ÍrïpräÍ'

Esto produto é vondido o
entregue por Olist. A
Amerlcanas garante a su¿ì
compra, do pedido à
entrega. saiþa mais

^

I

I

t'

!.
L|;

HH
Gela d eira/R efri g e racl o r
Electrolux DC35A Brânca

\
é

Smartplrc
412 64Gt

comprar taMecom

':!r;j¡ :t"lk':{i ;ç ii";l;



Ë84 
".r"d

N('s!¿o l(t¡r0 li$lìiî $ur lol(" llegrl.rrre1lóo ¡\cosslbilld¡tll¡ {)01¡ du sorruurn(Ð Corn¡rr'o polo tol: 0tì{X) 773 5838 ì,loue }r,,it¡,.,or

Atcnr¡rtÍonlf

procuro porcódtso, nome, marca,,, P,îi;l;ï,1ïliiJ*,-..,- frq ftr)
H Todos ou t{epartanreutc* v 0lcrla* du rJra 0tilularus Movuls Hl+trurlumtislii;os lv u Viiirto lnhnli:liclt

ô ) Comérclo e lndrJstria ) Balança lndustrial

Balança digital 20kg com bateria - Urano
Código k9k903j939 I Ve-r" ilcs_crlçãp_.çsmpleÏa I Uranp.

w *)k*** Avaliar rusdqla <
Vendldo por NOVOCHEF equifra¡nenlos

Entregue por

por nE 699,90
em 10x cle R$ 69,99 sem juros

Mais.founas dq pasamentq

ffi z\rji<;iclnerr ¿i sacclla

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 0k Não spjo CEP

Produtos patrocínados
.4"......"..

SAT Fiscal Epson - SAï-
410

ds'R$t5Oi90"pot

R$816,99 a ut"tu

ou R$ 800,02

7x de R$ 1 22,86 sem juros



Bem vindo
Errtre ou cadastre*se

Serviçcls

Pe't

Jardim

"ut
6

ct

llloo- Assinatura
Cobasi

Peixes Outros pets

+

Buscar

sd

Seu Pet e

Sua Casa

Para seu pet ou sua casa, procure &J

Arnîgo Ëspaço Rc¡tirar na Cok¡¿si Nt:ss¿rs

Cobasi Pr*t loja )ú l<rjas

Cachorro Gato Pássaros Casa

Página inicial i Casa ¡ Utilidades Domésticas ) Utensílios de Cozinha

vMR

^

^

Bandeja Plástica

Natural MR

Branca

60x40x10CM

Único
Código:

År:ft ;ir
vr pr

Escolha uma opção:

R$

6+9A

R$

63,69
à vísta

Comprar

Calcular frete e
prazo

læ
LCEP

I

L

0.00

Informaçöes

(0

opiniöes)

,*w,
d>

g Vendido ELASTOBOR

e

entregue

por
I r Detalhes do produto

A Bandeja Plástica Natural MR é um produto para uso
geral, ideal para açougues, mercados para exposição de
ca rnes em butidos, pad a rias, pizzarias, buffet,
restaurantes, lanchonetes e também em usos
domésticos. É ideal para a praticidade dos trabalhos de
manuseios, para a organização e armazenamentos de

Ø tlnico



Ë...¡!¡jL_t:..¡;j.

l:r:\t/;;.:..,1Í, . : ¡.;i
',7df:.4 r..'i

' l.; -.fj
f-ti l;i"

@g#
p *o que seu pet precisa hoJe?

FRËIE cnÄrrs # HM TOÞCI S!ïË 'coNnuure o nÊovr.aìttgxra

PR|NCTPAL otivto¡s AVALTAçóES

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR

tiilft)1il

çOM1'RÁR

cóo:

':

BANDEJA PLASTICA
PLASVALE 6OX4O
Reposição

em Ix de Rg 67140 ou R$ 63136

/l'
R$ 6Z40 ou em até lx

ver parcelamentos

QTD

G?¿ Á vtf"T A No Êrot.¡.To

F"-__i
rS CCrr'¡PP¡p (2

B Calcule o valor do frete

Descrição do produto

- Reposlção para viveiros da Gaiolas Bragança;
- Medidas:C6O x L4O x A9cm,

Ficou com dúvida no produto?

fî lnclua aqui seus dados que nossa equipe irá responder o quanto antes!

r Nom€

" Emall

Þergunta

Iinviarr

o

Avaliaçöes
El, eslamos te esperando.



f¿ Acricionar 
^ 
r"l,LV

\I

***** Avaliar preçlulo <
Vendldo por lhrcJo Onllne

Entrogue por

por R$ 17'00
Mais formas de p3gamento

ffi AcJic:iorrar' à s¡rtxll¿l

Consultar Wazo e valor do frete

00000-000

Batedor De Ovos Fouet Clara Gema lnox Bolo C... R$ 17,00

Voltar ao topg Descriçåo completa Avaliaçåo dos clientes Formas de p¿gamento

:i¿ ivuuö qü uoH{¡t,¿ttrtçtrtv€r'

ô ) Utilidades Domésticas ) Batedor / Fu6

Batedor De Ovos Fouet Clara Gema lnox Bolo Cozinha - MIMO STYLE
Código hfSab4hf9d I Ver descrtçäo compteta I Mimo_..-S".tyle-

ru

li ^rr.."-,i\,

È.1

Nåo.sei-0.-Ç-EP

Produtos patrocinados

Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

deR0$8i90"po¡

R$61 ,29 ¿ ur.tu

ou R$ 6'1,29

1x de R$ 61,29 6en1 iuro6

Lanchelra Para Cäes e
Gatos - Famllia de

rje-R$4ilî14-por

R$37,95 a ur"t.

ou R$ 37,9s

lx do R$ 37,95 sorn iuros

Lanclrelra Para Cães e
Gatos - Famflia de

do-R$4Íhl4*por"

R$37,95 a ur.t"

ou R$ :J7,95

'1x de R$ 37,95 sern juros

Refilpara wop tJtit t
Mlcrofibra -

do'R$2,1,;0(ìJror

R$20,37 ¿ u¡=tu

ou R$ 20,37

I x de R$ 20,37 sem juro

t\
\

tr.
tü

,-l,i
f .i

ü
,'JL

å

ffi!;'ru

trff>
. ,;!i

f..'.:ì
ìì.\1

\



))
ou aiÉ 1x de Rg't6,00 smr")), orr""r"*nro

E RE f6,00Êftontre aqui as ñEltses ofurtæ

( Ga¡teøs, iloedges e P.üdes

Batedor de Ovos Fouet G em Aço lnox 30,5 cnr Mimo Sÿe
íCj{i.lem ri1eù\Alq)

Selecione

q
':-..':Ì 

í¡'-,'tol

à lis @ Cartë Püþ ?e€E iá o sêu

Calc¡¡¡e o ftete e praæ de enbegå

Compral

!'enCËo por 
'úULTEAR 

e *tFegue por ponto

I Usar minha locali4ão

BicideÞ Ergomébica Ga¡ant Elate Spinning até liokg ¡Jecân-..

R5 1.600,$0
Íûx de RS 160,00

Bic;deta Érg,cméftu¿ Gaffant Elile Prc Spinn¡ng ate t20kg M...

RS 21{r.s3
Í0x de RS 21433

:9;

i€i

tÞtalhês do produto

Produfos patrocinados

Tire suas dúvidas sobre o produto

>

''-ì \¡
N)

s\' -
c.

Cb

PEta

R$ 16.û0

Aínda näo há pe$untas soöre æte produto.



ft Adiclonar å

73ø
saðf,tfl¿Bomba de Chimarrão ou Tereré lnox com Rosca ... R$ 44,90

Voltar ao topg Doscriçäo completa

" : ;;¡;.. tv\rvÐ qq"\rqpnr ltlnvl¡tvð

Ayal¡æes.dgæliçnleg tormas do pggamento

00000-000 Ok Nåc.rel-o.¡CEp

Produtos patrocinados

ô ) Utilidades Domésticas ) Bomba para Chimarräio / Tererê

Bomba de Chimarrão ou Tereré lnox com Rosca para limpeza - Galant
Códlgo ja79Jf0e1e I Ver descrlção completa I Ê-_eJ-a"nt

***** Avaliarprççlulo <
Tamanho:

Vendlclo e entregue por þa Erva Mate Mazuttl

de R$ 48,90

po' nS 44,90
Mnís formas de p4g?mento

ffi Adìcionerr à sar:ofa

Consultar prazo e valor do frete

M

t

å

t.; ,.ij'

t,
*{'

f,ü
Æ",

rü
/ö3

\

,&gf.i,'}{i*

i* 
',

Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

do R0S8;90-por

R$61,29 a ut"t,

ou R$ 61,20

1 x de R$ 6l ,20 sem juros

Lanchelra Para Cães e
Gatos - Famflla de

do'R04f,tí4-por

R$37,95 a ur"t.

ou R$ 37,Ss

lx cle R$ 37,95 sern juros

Lanchelra Para Cåes e
Gatos - Famflia de

ds-R04?¡'14-por

R$37,95 a u¡"t"

ou R$ íJ7,e5

lx de R$ 37,95 sern juros

Refilpara wop titit t
Mlcrofibra -

do-RtÍl4ig0Jror

R$20,37 ¿ rr"tu

ou R$ 20,37

1x de R$ 20,37 sem juro

I



Hd r,ö À1t1-',: r.:li¡:i l:'lili,l iirr¡ì.j(,)lv(:)l ä ("t)rr"[.)r¿ i:.nì,Jlél í;).tl

Er-rl.re ou
Cacia:;tre
s(ì

;*i*

uL.- F¡['l,.¡,:;rl t i t? qìC t.J i Ste[,J ¡-if r-r<J r. i LC, a, o
ca

IEßVA{MâT.g

6, [ì$ 38,,3o { V'er rnais ¡r.¡4lq

[-"rv¿: lvlate cuias Bornkri:s-; c¿:rr¿rfas; lerrnicas Ac.;e:;scirios;

J
ìl

I

l¿

,.1

iI
ß

f

Bomba de ch ima rräo ou Tereré lnox com Rosca pa ra lim peza
Ref: 3lbomba

5.OA.O ¡iz;lIir,' o f :'r r,,.ifir,.r't..:i

nr: FrlX E R$ 4O,CO



Noooostdûo Tunhli$utloltr fìequhrñfftoo ¡\noglbltltloth orlq(lÞsoqurrilçr 0orvr¡rrtlpoltltol: 0fJ00773i)rS,,ryÃüyõ

procure porcódigo, nonìe, marca,., F,üì1,'i,',iilLiÌ,",,,,-." b fib
Ë Todps o$ dopår{ârtìsntoå v (.)le{an do rjia Oelularus M<lvors HlehudomÕstirxls 'lv 

e VktNl lnl'onyrálir:a

ô ) Beleza e Perfumarla ) Bonifador para Cabelo

Borrifador/pulverizador 500m1 com gatilho - 2 unidades - Plasart
Códlgo kk0bf6kk6j I Ver desqrlçåo-çamplek I P.ls"çaú

* * * * * Avatiar p¡¡¿çlslq

Vendldo por Bolclpaqk

Entregue por

R$ 22,34

R$ 21 167 gv,cteclesconto)

Mais formas de pAgamento

S Actlcionur ir sacola

Consultar prazo ô valor do frete

I 00000-000 ok Não-ReiCI-ç,Hp_

r#

Dlluldor - Ana Paula
Marçal

de"R{D6ft60por

R$62,96 a 
"r'tu

ou R$ 62,96

1x de R$ 62,96 sem juro

^'

^

Produtos patrocinados

Magio Prlmer- Atelier CAT Dellneador em Gel lnglot

(
.:
..Ý -.:i \.-- t

: :r,!1

Éråfu,

do.Rtt4.14¡6ô.psr

R$103,20 eur'tu

ou R$ 103,20

2x de R$ 51,00 6em luro6

clo"RSflil9¡?5"por

R$183,38 eur.t,
ou R$ 18í1,40

4x de R$ 45,85 aorn juros

Hldratante Faclal Balance
Craam - Make More - MM

do'R072ilOfror

Fl$72,13 aur.tu

ou R$ 72,13

lx de R$ 72,13 sern juroe

T5f

ffi



)) ))

oÐ+l

hÍAGAZINE
-

MEDICAcoM ffir
F-tÊÿ

Lh
kû

hFfÞæFæþt

(htÞs:/hcebookconýshãrs/sharer.php?u=htþs//magâzinemediæ.com-br/produtosfuisualiza/sKut8352/,

ÈqdÞæl'¡ì6n

(hþs/lumw-linkedirl.coÍýsharing/share-ofüite/?url=htÞs://magazinemedica-com.br/produbs/v¡sualiza/sku./83524

CrydtErctthÂrp
(htþs:/lwa.me/?text=trþs//nragazinemedica.co m.brþrod utostub u al2at skuf B3S2!l

(/marcalplasutil/)

E revenda?
DeRl+ê35

Por R$ 9,34 à vista
no boleto antecípado (5% desc. já calculado)

No certão em lr de R$ 9J4 sem juros (sre de dea f¡ økue)
f, ronuasoepAcauEuTog

Restam apenas 1¿l UNIDADES em estoque!
(Precisa de unra quantidade ma¡or? Cf¡que aqu¡!) 0

(0

€dtu

Cd.:8352

I
1 ,'i

ÊnûÈ d kG
pctrrdc (/hisidiæ4

(td¡tuo
øitrho
olh

, Busc¿r

1

: Nru(4 / ÊSIERLZÁçÃOe¡ffi(grEcoRñÉsERl.øaælma/)., ff[WMTERffiff¡m(gIrcRffiRUAq@rWRMÐ@F&R4
/ soRRF&RæñÁsTEoæuqÌm tu [æúL

BORRIFADOR DE PLASTICO COM GATILHO 5OO ML
PLASÚTIL

!co.prat

fþ Frete e Prazo

: Comprarpack
cûm 1ô uít

x : ln:orme seu CEP

Caltbr

Não sbe æu CEP? Cfqæ 4ui (hÞ6r/b@æpínÞr.@rei8.@m¡r/app¡Gfdade_togradorrc¡úd,e¡aohp)

Quem comprou, comprou também..-

BoRRtFADoR DE plÄsrco co¡t cattLHo 3tlo ¡rL GtFoR \¡

q

DeRg+€
trffi

tO) --ra\ .s,,\>-



) R$ 226,10 )
ou eré 10x de R522,61 sm juíG ver percelarunto

Ercmtre aqui as relhges ofertas

( G¿re,hsi¿øli.?s

q
E RS226,10

á üsta æ C¿räiõ ?erc @ 1t¡ Ca FS 22,ôl sæ;æs- Pêçã iá c æu

'. j'i;: .::.'{o)

q2

€;
Calcule o frête e prazo de enkega

tletalhæ do produto

Caracteristicat

Você está vendo

Comprar

VendiJo e eniregue por Hix Free

I Us mínha ¡oæfÞãção

{ Gompre junto
@

âctiiåc -r érÈcc A?o læ¡ 8L Tæ+Þ

RS 226,10

n
: Gælå Téfte Âi Foi Pcssåo I ¡ L.;iÌG lrc¡ - lnÿ¡la

R$ 80,s4

Garah Támæ LFh¡ lL Pss& lN - TËEþlar

R$ 102.S6

Gompre os 3 produtos

Por R5 ¡109,40

Bicideta ErgoûÞùÈa Gallant Elite Spinning até 110k9 Mecân..

R5 1.600,00

.
,il

Botijão Térmico Aço lnox 8L Tennopro
íCsi i!æ 199)3È2)

Selec¡one

PÞto

\¡
,.- Jefr--J

Comprar junto

a o

Produtos patrocinados

-\¡&-
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qNHTGD=

)

t

¡r:¿:..i::è,:-È:.<æ

ùE@

øoo
IEåß CEPI CÁUJ$ERF

E€
!'s ¡-*.'3 1-!r: r r= :--¡ ñ. i/lrtr J,¡. -. :i!: ; ¡ri. ¿I ¡ : :....;,i+r:

Èq¡Èæ lÈU J tjtecs¡þs € uGdals ,, SeRÈ / Gd€fa Éq.rã t BoFo TèË À{Þ Íþ¡ $- Tæ-áF ôåh

æruÁcæ+¡ç+ffiÈ
h F *rýg-. Eg. ts, O ÞqS rd & rF.æ Ë # # !i# * ù qt'q. æ r æ --É * Þ ý ãË

Þ æ ft¡qÐ + 6¡¿ Ë: Ée í& ¡ s kæ. ffi eì. þ le .m.ÊË ffi *-::@ cã, €-i* Ee ídæ o ffi,
e*Fæiæ*srÈdål¡cÈb.æ#çár.Þæ6,É'#
æc¡És
æ&rÈ.:Ft#idrpeE
#r4M-d;Fâ@Fsifsl rWreÞÈ¿ariå$+ãzæsc g'a+8tr

æ13

d@&eb:*=#dr$ ld & F-4 æ # r-ù àr dÈ. a?ós ê

fu úýÈ:beæÈÝC lffi Gids hÈ cG @-d. ft gåbGÿ$æb_ãri#* é¡Ë ø# êì

?3ãC:;j:.! :a::.\,; iCkri:ls

Boqâo T¿ñb ÂF lrE 6L T@Mir

R$ 239,00
19 215,1G åtire ffi d€æ aols -Yapãÿ+J lox d€ RS 23.9Ð Sæ.!@s

l*êeæ4*+eÞæã¡*ùSdâFÊa#:GÉ|ry;ÉÊ6?3}lS¿ü¡**å.årcH¿CrËd kce44
sffi ÉF+.* * +ã çJ+a lk4æ æ- Båó æ3 ¡iç€ tß rdc e eE ñâ rhF ææ *T¿ eft æ ûn*
'kæÐ r¡ÉÈæ1ft#Ý¡s Fù Ë.e.

ÈÉifu ¡ry@¡S4fd&9¡fl :Fd¡#æê:å¡<å:Ér+èèìæ tu. aærÞ:.
ffi s & íú_<b. ¡ I'e rò dr 4E ceb ç+ #r G. +.æ s ÈèS @S. È-. æ ô FúGo =ñ ffi è fr æ^ €

&

o
ftrEffi

ækFú

Botijão Térmieo Aço lnox 8L Termopro-ifix

t

;áÉ@: =FI;çROlþèb: 3olt ¿ÀôTE+'ÆtC F¡Cx +-
DbænËè'Éiê: lr€dC¿
RÉ.Þå:SCE

(.

" 241,80

R$ 217162 å visla 6 (þs¡b Boteto- Yapay d 1ù( de Rs 2¿t.13 sem jLræ
itr, \¡$'

-S.æ
cñ



Noîsfrsrojns li{ìh.ì(uoto¡ü rìr\trrr¡rnorl(ì$ Âu¡sgtbtrtdrtlo ou¡rrl{,soflurånç¿ Ccrrn¡rropolclt,' OAOO"TZJS${- rrr:lrrïr-Ü

^tendinrentc,

procure porcódiso, nonre, marca.,. lT,:,i,:i;y,1:iilå,f1.,,--., ft(l) fr)

â\ ) Utilidades Domésticas ) Bules

Bule Hotel com Cabo de Baquelite em Alumínio 2 Litros ABC
Código hhh8kJaf0c I Vsr_de"scriçås_cp_mpl-çta I AB"Ç

,'^

^

Produtos patrocinados

***'** AvaliarB¡edula

Vendldo por Multibat:

Entregue por

por R$ 56'30
Mais formas de p¿gamento

ffi A<lir>ionil' ¿ì s¡ltxrliir

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok N.ãp" sp"i"o_ÇEP

Refìlpara Mop tltit t
Microfibra -

de-RSílf ;$0Jror

R$20,37 ¿ ur"t"

ou R$ 20,37

1x de R$ 20,37 sem jurc

(

å

ff
iü

:,.

\

t,
".*!

Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

de"Rtô8;9O-por

R$61 ,29 a ur"t,

ou R$ 61,2c

1x de R$ 0'l ,29 6êm iuros

Lanchelra Para Cäes e
Gatos - Fanrllia de

do'RS4?r''l'l-por

R$37,95 a u¡"r"

ou R$ 37,95

lx de R$ 37,05 som juros

Lanchelra Para Cäes e
Gatos - Famflia de

ds"R0421,1-por

R$37,95 a u¡"tu

ou R$ 37,95

1x de R$ 37,95 som juros



Ê. fuOUr*"OL /ro Otþs:/ffi.mquinbat.æm.br4
:WFúffi ú;

)

I oq*-rep*i-... q

lNtCiC OITIPS:,/ì lWWJrAaUtNBÁt-COtì¡t BR4 / BULE DE ALUlvtNtO 2L UNHA HOIEL REF.5210 /

f¡Ifl$ajTjYPqlong/q'Sla/@talogúproduct/æctE/1r¡mgeJas393066b rde6é92¿tc'r¿tcl¡t5ãø3d7't1øjtgl,4/o}J j¡

)

Bule De Aluminio 2L Linha Hotel Ref.5210

R$65,41

CONIA-

ou

R$64,10
no boleto à v¡sr. (2%)

W PRODUTO SOB ENCOMENDA. CONST.ItTE UMA DAS LOJAS F¡SICAS ÍúAAUINBAL

g 
=Giõ Êcr WI-€tsApr (wtEbapp:/ærd?ÞxtsVeÞ $ esfe prDdub m loþ Maquinùal:

hþs%34962F%2Fw.mquinbalcoÍLbfÁ2Fbutedætrminb,2-OH¡nh+hotd.htnt%3F_StD%3DU)

Bule Em Alumín'o De 2 Libc L¡nhe Flotd Abc. Para O PrepaD Do Tradidonal Ca€ 8mile'ro, Pædo No Coador.

Cabo E¡n BaqudiÞ Prcto De Atta Resistência

Ðqtii Cæ;sriiiiur Caiæ¡e€epaÉvsdoqææ6atrq¡osgcbm-

t¡¡gpM¡{çÖ€s

DI*{ENSOES E PESO (E¡íBALAGEM}

PÞdub cerlifi€do cfe acordo æm a portaria lnmeto n" 004852 & 2O2O

D¡mßões Extemas (txPxA): 27 x 14,5 x æm
Material: Almínio e Pliásti6 Baqudite

Cor Alumínio

Capa{iJade:2 Liûc

SuporÞ paE coadon Náo co
(Q

SF come/5511998832928)
Fale conosco, nós estamos online! me/551 1 9988329i28)

Fale conosco, nós estamG onl¡ne! Í3a\



N(ì0st¡s l(rr¡9 Iont(l cuu l,rjrr Fì(r(trrl¡nrrrrl(ìs \r'toibllkJ¡riu 0(riJ do gofrurrrlrÿ!

81_ø gL
Cornplo pol<r tol: 0800 773 583ô r{rlro ,"u,uiuo 

4
Alonr'itr,trlc'

ô ) Utilidades Domésticas ) Chá e Café

Bule Grande De Café Em Alumínio 4,5 Litros Cabo Madeira - HAVAÍ
Cód igo kh64 c566Je I V-er_descrlç.a-ç_ cçm"p-lpta I hlAV.At

\[ll
Þ.,t,

*'/r*** Avaliarp&ç[q[o <
Vendido por QapinhaSmailfihone
Entregue fror

procur€ por código, nome, marca,,, fl,îilì;ï,1:lîiJ].,,,,_.,, ryb ffiÐ

por nE 78,90
Mais formas de Bggamento

.f! Adioionar' ¡i silrx.rla

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok Nãp_s"ei.o_Ç_Efl

$r

Ir
"Ë"'

Produtos patrocinados.^.

(
,\

il ìr ':

ü,

å

¡Ü

,1,,

ffilïij

,rff,
Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

de"RS{ì8;90"por

R$61 ,29 a ur"t"

ou R$ 61,20

1x de R$ 61,29 senr juroe

Lancheira Para Cäes e
Gatos - Famflla de

rjo-RS4?;,14-por

R$37,95 a ur.t"

ou R$ íJ7,95

1x rle R$ 37,{)5 setn juros

Lancheira Para Cães e
Gatos - Famflia de

do-RÛ4íli'l''l-por

R$37,95 ¡ rr.to
ou R$ íj7,95

1x de R$ 37,95 sern juros

Refllpara lr¡op Útil t
Mlcrofibra -

de-R$íl.lr00Jror

R$20,37 a 
"¡.tu

ou R$ 20,37
'1x de R$ 20,37 sem juro



:l¡ ;i;' rir':lr' :^¡ l0)

?4az*
eË

iri

CASASBAHIA

que vocô estii procurando'? q

( l3ul,,;

^

^

alltt

Bute Grande Linha l-lotel At.umlnìo 4',ti Litros Cabo MacJeira
lCtld. ttetn 14b2408t\

R$ 78,90
ou ató 4x de Fì$19,72 sem Juros ver parcetanrerrto

t:J
r't$ 78,90



834
I3"q

nuilkjoo f,¡

procu¡e por cócligo, nonìe, nlarca... frl;il1;ä:i1lì,;l-,,--r^ ' tù fu

ô ) Recém Chegados ) No Magalu

Caixa Hortifrut¡ 50lt Branca CpchvSObc Uniplast - UNIPLASTI
Códl go aek6ch7c1 0 I V"er_d"esc-rjção.."cpmpl_ç1a- I uN.lPkAS_Il

Renova Be Colágeno +
Acido Hlalr¡rônlco Loja

de.R$,17ft70"por

R$168,82 e u¡.to

ou R$ 177,69

3x de R$ 59,23 senr luros

Gabinete gatner evolut
com fonte

de"R$590¡00.¡ror

R$572,30 aur"t"

ou RS 590,00

1 0x de R$ 59,00 sem juros

Gabinete ganter blast eg¡-

813 evolttt

de-RS3?4;0O1rot

R$314,28 ¿ ur"t"

ou R$ íJ24,03

7x de R$ 46,29 sem juros

/trterdinro,ilo

Cerrario Mesversarir
Çhuva De Amor 10C

do R$59¡{:)¡lpor

R$59,04 a u¡"tu

ou R$ 59,04

1x de R$ 59,04 sem juro

'.i: ;'. *'k'* 2 ('l) Avaliar progluts <
Vendido o entregue por MERCOSUL STORE

po., ns 59,00

M a is form as d e-pj gA11tgnlg

ffi Ar,lir;iorrar rh si,rr.r<>lr:l

Consultar prazo e valor do frete

I 00000-000 Ok Nåa..sfl*a"-ÇEP

i>

¡l f i¡ ,

;1. ); I 1;

Produtos patrocinados
/^\ '""

E!ñËltElp,-.*i8¡l



lJ(ìîorrt loj¡s 'lirrhiî GuÐ lo¡ir floerì¡h",nl(ìrt Â('sçilliliC¡tlrr {.)ui.q (ii) goijlit'rIlì¡J o rr r n ¡r.o p tr r o r, t : 0 tì00, r8J'r!r,{,,,,,P,,# {

procure por código, nonìe, marca.,, P,ïïl;),ì:ìlLiì,,,,,,-.^ *,e, 
'-ffi

ô ) Esporte e Lazer ) Caixa Térmica

Caixa Térmica 26 Litros Azul Com Alça - Mor
Códlgo cdjabg09hj I V-er:.de"çcriçãe co-mpleta I Msl:

* t t** Avaliar prcdsls

Vendido por PC lnfornratica

Entregue por

de R$ 99,00

por R$ 82,95

R$ 80146 (3% <ic derìoorlto)

A¿lais formj¡s de "pgga mento

¡;¡i Adicionrtrr i) s¿:l<:r:la

Oonsultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Nã_a-ç.ei"n_ Ç_HP

r*rt,

U
,,-U il,

L-J

Produtos patrocinados

^1t,wI

Kit com 3 Camisetas
Proteçäo Solar UV +50

deRS98;90-por

R$98,90 a ur"t'
ou R$ 98,90

2x de R$ 40,45 senr juros

Colchonete Kit Camping
Com Travesselro - FA

cle-RS57;90"¡ror

R$40,35 a ur"t.

ou R$ 40,í15

1x de R$ 40,35 sem juros

Chlfre Bar End Bike
Guidão Emborrachado

de-R$44;90J¡ot'

R$37,91 a ur"to

ou R$ :j7,91

1x de R$ 37,91 sem juros

Bolsa de Selim Skin
Vista Bolsa Para Bik

do-R$59;O()Jrot

R$42,66 ¿ ur"tu

ou R$ 42,66

lx de R$ 42,66 sem juro

ffi



B rT
ö

ä

B 5,u

wE't

Digite o gue você procura aqui

E Caixa térmica/Cooler

Caixa Térmica Mor 34 Litros, com Alça,
lsola mento em lsopofrcoo. 78s017)

(2

ll:, ;,ti :',' .ïií r." 9 avaliações

trmnHtrntrnnEtrDtrnnnn

q

Htgrfl
De R$ 1 12,90 por

RS 79r90 no boteto ou Prx

Economlze R$ 33,00 (29,2i10/o cJcl clescorrto)

-" -\ até 12x de R$ 7,33 sem juros

rË,i"
ì'' ".. "."' 

¡iì--""'--'"-^

I

I
I

tJovo



80.¿86+
Cttrn¡:rro polcr tol: 0tì00 7i3 SBSfl 'tr1',$ ¡."li,Jl¿lJ('s!ao k)los Ii{rhn f.ur io¡ü Ileaul.rnlnrk\r 

^ct$glbli¡do(it¡ 
íiui¡ (ìi, ç.J(ruri)lllìi,

Aloruiiortnt,,

procure porcódigo, nonle, marcä... P,îil:,"ïil1i,1ìr,,,,-,," qh f¡iO

ô ) Esporte e Lazer ) Utensflios para Camping

. BËL FIX
Cód i g o a d 6 24 Okaj 3 I Vsr_d_qç"çliçäe_çp:nplela I F"E-tfJX

Caixa Térmica Azul Com Suporte para Copos e Alça 18 Litros 70870002 Belfix

tt

ü

ü

I " "'ì
+å3r8
.lËått

***** Avaliar procluto

Vendido por Ultra Máquinas

Errtregue por

R$ 73,11

R$ 67,26 (B% cle¡ ¿osconto)

Mals fornas de pagamento

i-rlil /\clÍc:iorrnr a saoola

Consullar prazô e valor clcl frete

00000-000 Ok Nãp.."çei..o.-CEP

ffi
^¿t,

rodutos patrocinados

(

Kit conr 3 Canrisetas
Proteção Solar UV +50

rieRt.98;00-po¡

R$98,90 ¿ ur"to

ou R$ 98,90

2Ì do R$ 49,45 sonl juroc

I w
Colchoneto Kit Camping
Conr Travesseiro - FA

de-RS57:90-por

R$40,35 a ur"t"

ou R$ 40,35
lx do lìgi 40,35 som juros

Chifre Bar End Bike
Guidão Emborrachaclo

<te-R04400-por

R$37,91 ¡ ur"tu

ou R$ ;J7,91

1x do R$i 37,91 som iuros

Bolsa de Selim Skin
Vista Bolsa Para Bik

<le"RQ59;0Opnt

R$42,66 a 
"r"tu

or¡ R$ 42,66

1x de R$ 42,66 sorn juro



)) ))

Buscar por nome ou referência

*'*È** lirvatiaçicl

0",, R$ *{l-ÿ8r,,*
ou 3x de R94Ì.¿9

Quantidade:

Calcular o Frete

Não sei ms CEP

Podutcs similare

ÄD'CìOà{Ài ÀC Cà*flf ñ}íO

TRETEGRÁTTS*
Â<iña Ce Rî?99- Sül e 5JiÊ-<Ë3

ryDEDESCONTO
It Botetc ëi Pix

@@ o

r Euscar por nome ou referêncía

Caixa Térmica 18 Litros Azut
C!'ii. :5¡98 l€l :Paé.êc

r- t

t

Fc¡ma: de

.,.iË*èreite

Pçtjr-¡@

dstræ

t..:
,,.:-. \,I;

@
(*.¡

GC
:=J.fr+)

o

.3; ;9 ^td$¡.ffi



ul/'ø
Chaleira Alumlnio Craqueada Preta 3 Litros - ASC R$ 57,22 ¿ v¡sta & Adic;ir¡nar å snc

Voltar ao topg Descrlçäo completa Avaliação dos clientes Formas de pggamonto

':;¡. JV¡rlrÞ sÿ_gqlrgr rltlrlvtlqvn

ô ) Utilidades Domésticas ) Chaleiras

Chaleira Alumínio Craqueada Preta 3 Litros - ASC
Códlgo bfclrg6haSa I Ver descrlção completa | ffip

' .\.ýr(:rtoù vt¡,f,r¿r - -f,rçtv¡f1rçÿ- lvrvvvrù mVrttft,vtlrgÝsw0-_ l ÿ S ÝJUçr, lrtl\rrt11(ltxÏ{r

'/ì'.

***** Avaliarprpçlslo

Vendldo por Nf Distribuidor

Entregue por

R$ 58,99

N 57 ,22 (3ôlu cte clesconto)

Mais fonnas do pagamento

fi Ar:licionar á sacola

Consultar pruzo e valor do frete

00000-000 0k Não sei o-ÇHP

r¡tilD,

Taça One Drlnk Has
Laranja 400m1 - Ruv

do"R$4O90por

R$32,21 a u¡"tu

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 semjuro

Produtos patrocinados

A

ü'

Mop Glratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

deRS68;90"por

R$61 ,29 a ur"t"

ou R$ 61,29

1x de R$ 61,29 6enr juro6

Taça One Drlnk Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

de-RS40i00-por

R$32,21 a ur"t"

ou R$ 32,21

lx de R$ 32,21 som juros

Jogo de Taças de Vlnlro
Tinto One Vidro 385m1 2

de"RS4619ûfm'

R$35,06 e rr"t"
ou R$ í15,06

lx de R$ 35,06 setn juros

& YT

,Ë



A9 bømpreço q

Utilldades DornÉstlcas /Utllldades para a Copa

(0)

Chaleira em Alumfnio Polido n,o 18 Arary

Códl9o:3714

outros produtos: ASABY

Os nlelhores lteñs pcrrcì sua cozinh.l!

R$ 46196 å vtsfa no cartão, botero ou ptx (10% oft)

Rs 52,18
3x de R$ 1 7,39 sem Juros '

fr*rmprar

Calcutar o frete e prazo:

IJK

Descrição do Produto

Chatelra Em Atumtnlo Polldo Arary - N,o 18

O acabamenLo lnterno e o externo são brilhantes em sua superFfcie. A sua espessura permlte que o alimenLo fique aquecldo por mais

tempo, a[ém de ser mais ditfcil quelmá-lo. Cabo em baquetiEe, os quais assenlam harmoniosamente ao corpo da peça. O cabo é soldado e as

atças rebltadas. É, o produto que methor represenEa à nossa histórla, lembrando ãs peças que deram orlgem à Arary.

Cðrðcterlstlcas

âesslta Montagem

U3'a
eefl

t
I
j

I

l\,"

Dlâlnetro da borda

Capacldade em lltros

Possul tðmpa

Materlal do puxador da tampa

Possul a[ça

MaLerlaI da Alça

Pode lr ao freezer

Peso

Malerlal prlnclpal

Ambiente Prlnclpal

Esllto

Cor

Esc¿la de Brltho

Nåo

18

1B cm

2,942 [tros

Slm

Baquetlte

Slm

Alça rebltada em Baquellte

Slm

240 9r

100% em alumlnlo

Copa e Cozlnha

Moderno

Alumlnio

Polldo

xxxxx-xxx



l'lîßgss k)los Ti¡ohit îuil l,Jlir ffriltlJn0nl(ìß 
^cqsriÙlli¡juiir, 

Our:¡ {j(" corrvrDlìF,

procurê por código, nonle, msrcä.,.

Taça One Drinl< Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

'.rrp'' 
pot, tor: (ì800 273 s8s8 -,t'',ü,üj

llliÌ:;y;'llli;,1,,,,,,-.* qb srù"

A ) Utilidades Domésticas ) Panelas

Chaleira Polida 03 - Eirilar
Código gdhdea0Jkb I V"_cr çLçs-crjSae'-çempl"slp- I Fjrila¡

***** Avaliar prp¡lulo

Vendido por LoJa Eirilar

Entregue por

por R$ 61'90
Mais formas de ¡2gganrento

ffi Adir:ionilr. ¿ì s¿rcxlla

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok , Nãp_sej_o-çfP

&

Taça One Drink Has
Laranja 400m1 - Ruv

de-R$40¡0OJrot

R$32,21 a 
"r"tu

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 sem.juro

Produtos patrocinados

'-¡.1

ü
r.*-

å ?ï
Mop Glratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

de'R0$û;90'por

R$61 ,29 à ur"t"

ou R$ 61,29

1x de R$ 61,20 6enr luro6

tlo-R$40r90-por

R$32,21 e ur"t'

ou R$ 32,21

lx de R$ 32,21 se¡n iuros

Jogo de Taças de Vinho
Tinto One Vidro 385m1 2

ds-RS'46i9OJrcn'

R$35,06 a ur"t"

ou R$ 35,00

1x de R$ 35,06 sem juros

ffi1



No¡ooo loþrs Tinìlria su¡, loiû R(,(J(l¿t¡(r1lu' 
^tr's$ibil¡{rrd(, 

O(li4 dti ûofrrrrT)rllu

eW s\"
Ctrrn¡rlo pol<r t(t: 0800 773 5838 l"lqus r.uJl,Jor \./

ô ) Utllidades Domésticas ) Panelas

Chaleira Alumínio Reforçado lndustrial Hotel No22 5,3litros - Alumínio
Nacional
Códi go jsd4a 1 8e04 | Vç.r¡ts_s"ffi"ç,ac_comp"leta I Alujnlnjn-Naciç¡al

Mop Giratórlo 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

dc-R60S,90-por

R$61 ,29 à ut"t"

ou R$ 61,29

1x do R$ 61,29 Bom Juro6

Taça Ono Drink Hasto
Verde 400m1 - Ruvolo

doRlD40r90.por

R$32,21 a ur"t"

ou R$ 32,21

1x do Rfi 32,21 som ju¡os

Jogo de Taças do Vinho
Tirrto One Vidro 385m1 2

de"R{t46;90"¡ror

R$35,06 ¿ u¡"t"

ou R$ íJ5,0(ì

1x do Rli 35,06 sern iuros

^tond¡múnlo

aö¡¡

Taça One Drink Has
Laranja 400m1 - Ruv

cle.R$4O;9ùpo¡'

R$32,21 a 
"r"tu

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 scrn Juro

procure por código, nonr€, marca,.. H,ìil).'î1i1ii],.,,.,.,, f()) #nù

ff Tsdos os deparfamuuÝuri v ()lurtar tjo r]ia Otilularos fVlövurs f:lotrurionxistrcos lv c Vitlnn lnhnlrúliça

*'**** Avatiamrsduta <
Vendldo por Naoional Utiliclades Doméstlcas

Entregue por

por R$ 119'80
enl 2x de R$ 59,90 sem Juros

Mais formas de pggamento

S Adìr;ir:lni:u ¡i sr¡<xlla

Consultar prazo e valor do frete

.i
00000-000 Ok Nã0"..çs"i-ç-ÇEP

Â)rodutos patrocinados

å

f*\,1--l

YY

r

!:
..*Í 1r



LAVA N DE R lA v {hLLps:/Áwÿw.t)rolarshot)c.orn.brllavanderia) 92*'

?4o

COI\4PRAR

4x de R$ 29,FJ7 serï juros

Sx de R$ 23,74 serï juros

6x dc R$ 19.79 scnr juros

I

UI9J(JN ËILIDAJL, MLI
AFRO\ EtrEt OË'jrOr OOa"OU 

' 
,rt','

Parcc as r:

A

(A)l
li:: (.. h: Ll.,\

a lurìrìrì io.lrt rnl)

Cumf)¡rillh¿Í

FERVECX:)t¿ IHTTt'!-,:/\V\V\VÊ'F¿(:)LAÊt5Hi:)F'.(:()t"l.Brì/FEt¿\/ECx:)Êll

CHALEIRA HOTEL 5LITRCS MAX ALUMINIO
cóDrco: s3oo22

Êtde R$ 19,78

îs rB,7o
ou R$ll6,33via Pix

Qrde:

lx de RS ìì8,70 sern juros

2x de R$ 59,39 senì juros

3x dc Fl$ 39,56 scm juros

L-

OI A,

| ..

; *pix
t'
j lllllll*lLll.

R$ ììtì,1

H:D rlFr,.,

^ 
9lhttJ:'s://wá:rÌìe'/ss;

Utilizamos cookies para que'rocè tenha a rnelhor experiência em nosso site. Para saber rna¡s acesse nossa página de Polltica de Privacidade
( https://r¡¡wivprolarshopcorr¡.brþa g i na/sobre-a -pIol ar.ht ff 

'l )

Entendi



undefined .r..ii.,¡,, "-,.ìi.1 gm
( h*#Aç#ww sta rs p rcd utcäCe

Coador de pano Café tam 4 extra grande

^
Código: 767

Marca: Sc Pantanal (https://wwr,,r.starsprodutcrsdelimpeza.corn.br/n¡a¡ca/sc-parìtanal.lìtml)

+{þl+;/r

R$ t2,OO
R$ 11,76 via Pix

>s://wwwjs.ìiARS P RoDUToS DELI M PEZA COM BR/CAR RI N HO/PRCDUTC
þri.i::

i-i
:. .." i ...)

p (https://wa me/55659!

^

(https://www.addtoany,com/share#url=https%34%2F%ZFwww.starsprocjutosdelirnp eza.com.brg62Fcoador-pano-g-

Futm-source%3DSite%2'outm-nredium%3DCoogleMerchant%26utrn-carnpaign%3DCoogleMerchant&title=Coaclor%2Odeo,62
Stars%2OProdutos%2Ode%2OLinrpeza%2O-%2OCuiab%C3%Al%2Oe%2OY%C3%Alrzea%2OCrande)

f$¡if-rf'
a

liniei,o' ...*-*-M.enu*. 'Pedidos^* '*-*^** 'Favoritos *"*eonte"'*-*'
Æfu}ffi,ffi i Ü j (/conta/ffio/listar) (/conta/fq2ito/list ,¡ {/.on@rdex) p¿ rcd/ee,rçiinoei'¡-'r-r¿¡J

f n,. ,. 11

\ RSPR@Þ$rÞT@çÐF,LdM p=ZA. COM, B R/CA R R r N H O/PRO DUTO|42212jssln O lClO l\lA



gqrf si,fr
Cornpro polo tol: 0tì00 773 5838 ÌÝlr,r Hrll,,osN('ss¿s kto$ f({rlÏr su, kr¡i\ Raoulânrrk)s ¡\r'¡çil¡llldotlt¡ Oulil dti $oguflrnlil

procure por códtgo, nonre, n'ìarca... 8ü;1,"Y,ïl,"liJì*,,,,,.r, q-ù åtù

ô ) Utilidades Domésticas ) Coador / Supofte para Filtro de Café

Coador de Pano Extra Grande - LETICIA COADORE
Cód I g o s c8 1 0 g 025a I V""er".d çs-c-rjção_"çom pl"çf a I [FIiçlA*C OAP-O'F E

Produtos

** *** Avaliar ruqdulo <
Vendido por Catuai Presenlos Oficial

Entregue por

por Rg 12190

Mais formas de pgganrento

ffi Adi<:ionar iì riiarnl¿a

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok Nap*ssj..,o_ÇEP

¡¡dËü¡

patrocinados

rå

Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregão Limpeza

de"RS$E;90-por

R$61,29 a ut"to

ou R$ 6l,20
1x de R$ 61,29 66nì iuros

Taça One Drink Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

rJe-R$40190'pot'

R$32,21 ¿ ur"t'
ou R$ 32,21

1x do R$ 32,21 sern juros

Jogo de Taças de Vinho
Tnto One Vidro 385m1 2

do-RS46;90Jmt

R$35,06 a ur"tu

ou R$ í15,06

lx de R$ 35,06 sem juros

Taça One Drink Has
Laranja 400m1 - Ruv

do-R$40;0t),ror

R$32,21 ¿ 
"r"tu

ou RÍj 32,21

I x de R$ 32,2'l sem juro

ry

ffimerlço



)¡ )¡

Cclsjle c íEte 
= 

piJ:o de st€gd

Ccrnrlsl

Venddo e enùegæ P3r O¡ist

9 Lisor miniro locclizirçôo

ê&& ¡õc ¡ú pe¡gu¡tds s'æ esþ prodrts.

v
=rËcnûe 

oqii G relhorc ofertæ

< ¿qgÈbtõô

Conjunto 12 Pc Colheres De Aço lnox Poro Meso Glosgour
frid.îtffi i5123767?r.!

R$ 15L41
cu cté 7x de R$21,53 semluros ver goi<elcmenio

R$ 1s1,41

q

Èxt**rol

r'ç)

i¿ì
Detoihes do puiulo

Tire suqs dúvidqs sobre o prociuto

C.o

.soq co
\ ç-lG\

a
ù vi*r æ C.rÉ., Eùq æ -ãd? til 2!-€3 ss ¡æs- foçcÿ o eu



g 6",

procure porcódtgo, nonìe, marca,,. Pi,i¡l;ï,1:l|!,ii-,,-,-." f1¡¡ ftr)
ffi Tsdos os rlopa*anunttri v 0fcriil* riu rJia 0olularss fukiveli HutrurJctnrtigtitxls lv lt Vitlu: Inkvnútir:a

ô ) Utilidades Domésticas ) Colheres

Conjunto 12Pc Colheres De Aço lnox para Mesa Glasgow - Wolff
Códlgo gJe98de837 I V""ç"r, i-e"Ecrlçaçc,e.mple"Ia I Wslff

***** Avaliar plsslulo <
Vendldo por Evora Magazlne

Entregue por

.,Ì

por R$ 156'10
em 3x de R$ 52,03 sem juros

Ma i s f orma¡Ulç-na S amenla

ffi Adi<;iclnrlr ¿ì sa<x;rla

Consultar ptazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Produtos þatro cinados

,,ii i.
';ì.i".

t,
.,*É

å ïY
Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

de.Rû$8i90-ps¡

R$61,29 à ut"t,

ou R$ 6l,20
1 x do R$ 6l ,29 sem juro6

Taça One Drink Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

rJo-RS40;90-pot

R$32,21 a ur"t"

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 sern juros

Jogo de Taças de Vinho
Tlnto One Vidro 385m1 2

de"RS¡l6i0Opcil'

R$35,06 a u¡*t"

ou R$ í]5,06

lx de R$ 35,06 se¡n juros

rNü¡

Taça One Drink Has
Laranja 400m1 - Ruv

de-R{û4q90Jro[

R$32,21 a ur"tu

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 sem Juro



,J','lø

LJ9:rßfl
tJo$9âs kros forhir ír, l,)iü R('{trrl¿trl1rìloß ¡\ert,siblllCario Ouirì (lþ îofrurl,lrtìil Çorrpro polo Lr¡l: ()t100 7¡73 ô838

procuro por códiso, nonre, nrarca.,. Pli;:;ï,iilîj.hJ-,,,,-,,- qb #þù

ô ) Utilidades Domésticas ) Colher de Mesa

Conjunto colher mesa aço ¡nox com 12 peças k¡t classic promo - 123ut¡l
Códlgo dd85h6'181k I V_er d-e-sc"riçãs cpmpl"çle | Çplhel d"e_ Me.ça

il*;r liR\
A¿¡ ús,

vi...
li

ïrrïïï i)
::

***-** Avaliar Usçlulo

Vendldo por A.S, Utilidade

Entregue por

R$ 50,65

R$ 49r13 lgx cte <tescontr:r)

Mais formas do Bagamento

ff¿ Adicionar á sac;ol;l

Consultar plazo e valor do frete

i 00000-000 Ok I Nãç sni a_ÇFp

r{ËË,

Taça One Drink Has
Laranja 400m1 - Ruv

de-R$4O;é)0 po¡'

R$32,21 ¿ ur"tu

ou R$ 32,21

lx de R$ 32,2'l sem ¡uro

.ú.,-i
,,1t

t,

ìììtìÉ
lììlll "'

t

'l'

Produtos patrocinados

å

ü
f--\ r 

*\

YT
Mop Giratório 16 Litros 360
Balde Esfregão Limpeza

cle.Rttì8;90"pon

R$61 ,29 a ut"t"

ou R$ 61,29
'lx de R$ 61,29 senr juros

Taça One Drink Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

rJe-RS40r00-¡ror

R$32,21 a ur"t"

ou R$ 32,21

1x da R$ 32,21 sern juros

Jogo de Taças de Vinho
Tinto One Vidro 385m1 2

de-R046;0(Ì Pot'

R$35,06 ¿ ur"t"

ou R$ 35,06

lx de R$ 35,06 sem juros

öts
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CASASBAHIA

0 que vocô está procurandoT

(, 1'ia lhere:;,:h;¿.r/s,l-s 'i.',' 1i;";ì,¡'1i¡ .';," ({.)}

i€i

a ¿à +t ,è.

Cclnjunto Colher Mesa Aço lnox C-onr 1[2 Peças Kít Classic Promcr
(CrJd. rtetn 1 531 41 6508)

R$ 49,63
or.r ¿td 1x de lì$ì49,63 sem juros vrlr parcelanrento

;1

1

I
Ii

I

!
.i
t

l-l
i,r$ 4e,63



APIIOVËI]"Ë Ë Í-ACA SËU CARIAO CAIìA FIìEI"IAS
svse{

O que você está procurando?

l-toMt: MËSA [ [3AR lALr{ERES E FAQUETROS

CoLher de Sobremesa Dúzia - Lyon l-66 x
t,2 mm - Brinox

VENDIDO E ENTREGUE POR: f:ìRINOXSI-IOP

^

^

.rìl.J J'oi:r:rs;

R$ 69,99
1x Fì$ et9,99

Ë



,Nicrc(HTlPs'.,rt¡ì,twrJrAoutNBALcol¡LBR/) / ooLTERDEARRozAçotNox¿þcmcABoBRANcoDURAFþREF.taxna

))

Colher De Arroz Aço lnox 40Cm Cabo Branco Durafio
Ref.180308

R$33,23

R$32,57

)
CONTA'

,ft, ROOUT""OL éô 0&6rJiwrür.mquinbat.conM):t&atúffi æ

ou

m boletoàrrista(2%l

Ý Dbporôüdade:€mestoCue

O Ênvbr porl'!'f,ã'GÁpp (wftatsapp:/send?ÞrH/eF st esb prod¡¡b na loÞ ilaguinbal:
hüpsró34%2F962furi,r r.naquinbat.co¡nb¡%2FcdtE dÈanuæinox-4ocm-caHrancodrãficr€É
r 8{r¡o8.hffi %3F_S|D%3DU)

Colher D€ AruE n Aço lnox L¡nha Durafio Ref. 180308 Di Solþ. Fabri€das Em Aço lmx Com Cabo De Pfásfico

RÍgilo Bram, €ssas Colh€res São Perëitæ Para Sefvir Poções De Aroz E OutG AFnentos Sóli'os Em Seruir;æ

De Bufret Ou R6taunnÈs Self Swie PGui Fum Àla Erü€midâde Do Cabo fàE Pendurar E tÞiEr O Utersilio
SsnpEAoAl€E ftæ Mâc Do CozintE¡o

i.- ¡- '

QTD:. r l.;
¿ COTPRAR

Em esbq¡ie:2

Cqri: Cm¡arlÀha CabstE€pa€s&qæs$amirægosian

INFoRàtÀçöEs

DÍÛIEÍ\¡SOES E PE.SO (EUBALAGE!f)
1'

l.-¿
æ
ælf=

q.O qæ Ecê F€ciF-.

me/5511998832928)
Fale conosco, nós estamæ online!

me/5Hff#g883zoza¡
Fale conosco, nós estamæ online!



Concha para Molho Tramontina Utensilio Lagun... R$ 30,70 ffi Adicionar à

Voltar ao topg Descrlção complglA AValjeçåg-dgË-cliedgs Formas de pggamq$to

¡;t ÌgvvQ; vq q$l{ûrIúurçÍ}lvð ¡/rg(gìÀ:\¡Vaufi " !ÿçlu¡fîrvf; 11t*¡evrù" 't::tv{tñìl¡Vrttliùtl$V9 l{ ç ry1vçlJ .'txîfrJylll(llllr(î; :. ..,

ô ) Utilidades Domésticas ) Conchas

Concha para Molho Tramontina Utensilio Laguna em Aço lnox
Cód I g o f g 0 k I g 6 b d k I Vç¡_ de-sç"rjcåç_co*m Þ[ala. I Ïrempnltn e

L0l"
rSV O

^

'rt

,rrá'* ¡ Pn,Fdh

d@

t@

Produtos patrocinados

***** Avaliar prsduta <
Vendldo por Prattos Atacado Varejg

Entregue por

por R$ 30'70
Mais formas de pgganrento

ffi Adicioniirr i) s¡,lrxlla

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

&

$

Nã"oselpl-EP

A

å

j.i 
'r:.! :'.

t
..oií.-

r"l f-\

rr
Mop Glratório 16 Litros 360
Balde Esfregäo Limpeza

deRS0û;90-por

R$61,29 à ur"t,

ou R$ 61,29

1x de R$ 61,29 sêm luro6

Taça One Drink Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

do"RS40r90"por

R$32,21 a urot"

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 sern juros

Jogo de Taças de Vinlro
Tinto One Vidro 385m1 2

do"R$,f 6i9OJrot'

R$35,06 a ur.t"

ou R$ íi5,06

1x de R$ 35,06 sem juros

Taça One Drink Has
Laranja 400m1 - Ruv

do"Rl$4O¡tX)lrsr

R$32,21 e ur*tu

ou R$ 32,21

lx de R$ 32,2'l sem juro



CASASBAHIA

0 que você estú procuranclo'?

10 4{^,#

< fro¡ÊJ >!r"* rì: ;{ :{i'tol

q2

e.mlHf* rnlt.rrfiA FllÊ}t '
1+rric¡+'*.p !i1 {lêtr'rd. 5 i,m

.ü,ifi mç,ü'roii'[$ 4¡1tr

i."*j

^

Kit 3 Peneiras lnox diånretros L4/1.P,12.4cm Minro Styte
i ñtd, lu.m I 5 2 7 5 I 8íì,F 5l

Rs 60,00
cru ¿rtd 2x de R$30,00 scrrì.ir¡rùs vor parcelanonto

R$ 6Cr,00

å vl!ìt¿ no Cârtão Cäs:ä$ Êlülìi¿ ou lix tle Rj I 2.00 slenr jur os. Ireça Já o seu

frlEhl g:l ffi iE¡it, *f,üi ft.tÞX
'r.i¡ir:¿rJi:¡ ËH,i 3å,.; &'Sr:rp

,H'ilümtu,tstøl:,üE ç¡1¡1¡

tffiÊfiÈ t$ì.f ,åfr,tl
ten;¿fl$: rZ*1!, ¡,. ùS c :ÉtS rrw

ffiIfur*etr,uc'Sdì'Ëlüt

^

ffi

\rçncJldo ¡:ror TOP l.OO e çntrÊçJue t)or Casí¡o li), hio



Kit Conjunto De 3 Peneiras Mimo - MIMO STYLE R$ 44,35 ¿vista ffi Adici'nar""Û, t'þ

Voltar ao topg Descriçäo completa

;;i rwuuÐ sü"qslr{¡rrfirìfrvor,vil " v

Avaliææ-dss dlciles Formas do pSgame,nto

ô ) Utilidades Domésticas ) Peneira

Kit Conjunto De 3 Peneiras Mimo - MIMO STYLE
Códlgo 9]lf4573712 | Verdescrlçäocompleta I Mlmo.SÏyle

'-çu/
!l:
¡J

:.

* * *- * * Avaliar prpçlulo

Vendido por þJas Maxi

Entregue por

R$ 49,28

R$ 44,35 (10% cie clescnnto)

Mais fornras de pagamento

f;i¡ Adicion;,rr ä s¿¡n<¡la

Consultar prazo e valor do freto

00000-000 Ok I Nac'sci.o.C-Hp

ü¡
Taça One Drink Has
Verde 400m1 - Ruvo

de"R$4O¡(X)lm¡,

R$32,21 ¿ 
"¡"tu

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 sem juro

Produtos patrocirrados

t
,,*"

å

Kit Garra De Urso Garfo
Tridente Churrasco Petisco

de"Rt'l iì9i00'por

R$135,70 a ur"tu

ou R$ 130,80

3x de R$ 46,03 senr juros

Kit Garra De Urso Garfo
Tridente Churrasço +

cle'R07ür00'por

R$75,66 a ur"t.

ou R$ 75,6ô

1x de R$ 75,66 setn juros

Mop Giratório 16 Lltros 360
Balde Esfregão Limpeza

do-RSOSi9Oyot

R$61,29 à ut"t"

ou R$ 61,29

lx de R$ 61,29 sem juros

¡:

ii
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\. (47,33s+2171 @b
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Calcular Frete

00000-000 ok

Ðusc¿r o;cdutc q,

i,-4 îi.iu

CONJUNTO DOBLO 50 SEM ESPREMEDOR

EAN: N/A

Sii.i. èjE?e!ri5(i.âb <.41 ?. r?'iai.=$ àíj e¿baz

Categorias: Belde Doblo- Equip3llentss

R$ qq6 7n

Descrição

Informação adicional

Avaliações (0)

Descrição

Conjunto de dois baldes com capacidade para 25L cada, Cesta para transporte de

acessórios e produtos químicos, aumenta a autonomia do carro e a produtividade dos
colaboradores.

lndicado para

Conjunto de dois baldes com capacidade para 25L cada,com cavalete sem espremedor
para limpeza de pisos frios em geral.

Produtos relac¡onados

t-r

a¡ q ú,' a
-

j

q tu''



Categolias A quo vacê astá pracumndo? Mrnh;r r:r:r'rt;l

i t!5q
105¡ÿ.

L .Èl

Honte Llnpeza e Manutenção Bralknpla CorrJunto Mop Lk¡ulclo Doblô 50 litros - Brallmp¡¿,

Conjunto Mop Líquido Doblô 50 litros - Bralimpia
cód: BLP-NY1 04

ü18¡JDES

hl
Gâr,ìnl lâ:

30 dlas Þor detcltos da

fabrrcação

AvallaçPlo

R$ 663, 1 0 l":l',i:,ff:i¡',iï"'" 
dcs(onto

our ern ¿té 1 0x dc R$ 77,03 no cartão

{)ÞçÕI.s oI F^tcr,t,^[tt:N ft)

Adíc"iorr¿lr acl c¿rrrinho

Adiclonar à llsta de favorltos

Procisa cJo ÐJr¡(ìa? Est¡rnlos Onlfno

(:¿



L[¡6¡
168r''

rì

Compre online o re¡ceba otrì cus¿t ou retíre rrn foja corn l"otla soßufflnçR. SAIUA |\4AIS

Q outrascidades

0 que vocô está pnocunando?

) Sorvir ) Copos e taças Copo Alto Plástico 400m1 Pneto - Coza

Copo Alto Plástico 400m1 Preto - Aoza
Vendido e entroguo pon tuffi,

R$ 6,90

Quantidade

V f 
^ 

lunidadE

\-r

ft. > utitiUades domésticas

Consultar prazo
e valon do fnete

t

t Copo Alto Pláetico 40Oml Preto - Goza

¡\d icic¡na.n ao uerrrirrl¡cl

\::



,ffu'r

Copo Sustentável e Ecológico - Linha
Evo Sustentável:
[ì$6,92

Pesqulsar

Evo - Produtos
sustentáveis

0 Produto(s)

lVl inh;¡ contcr

le8lÀ - Cadd¡$eáç,

Melus ¡lercìitios
VÞce rJevc estür cone<rí(lo p¿&gtn5flleög¡t

tr!$ddIl)Js-Þeçlirlsr

fieu pecJiclc:

Nenhum produto rro carrlnho.

OK

Lstln Froçbcoh

ñ Alinrenl,açrIo Beleza Benl-8s..,^. c*t¡':'?:.':':_.t.ÿ.3¡¡,Ì,,¡rtrrhí,'

l.;rrN¡rtritirl D [:vr) " F¡ (xivl:o$ $t,h¡tonlilvdis D (:opo Sustentável e Ëc0lóglco - l-lnh¡ Evo Sustentãvei:

Pa-cor i Escolha urna of¡çãt¡...

v I lt(lorrrill d loj¿ì i:¡l¿r rri¡n o verC(tdor

-Copo S(¡stcntávol e Ecológico felto de rrìaterlal reslstento
(Wood Plastlc CorYrposltc)
-Val å lava louças
-Atóxl coürr

T
I

I
rt

ffi
.wir

t
I

Beneffclos

ít

Saiba os Beneffcios: Copo Sustentável e Ecológico - Linha Evo
Sustentável:

Copo Susrentável e Ecológico - Llnha Evo Sr¡stentável

Os copos da Evo são fabllcados em WPC (Wood Plastlc Composlte), tern capacidade de 400m1 e

são urna opção prátlca e sustentável para servlr bebldas frlas ou quentes.
Materlal reslstente e não agrlde o melo amblerrte.
Pode ser levado ao mlcroondas para breve aqueclrrento, val à lava louças e é atóxlco,

Disponfvel em cllversas coresl

Corn posfção

WPC (Wood Plastlc Cornposlte)

/^\ ûrrrtlr I CôrnpoÉrlhôr

j o tRrnerno r,rnnc,r0ov[BD€ Do tlnlsttl
Mulrt Lo¡¡t * l P,rçr{F¡lo

-ff1-ffi-w
flÌf

r
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Copo Medidor 500M1

R$7,09

Utilizomos cookies poro melhoror suo experiêncio em nosso site. Ao novegor neste site, você

concordo com o uso de cookies.

MAIS INFOnuaçöes /.\çËtT()
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qEncontre aqui as melhores ofertas

I Çozlnha

(4i

^

â

os{rr}

Copo Medidor de plástico Graduado 500 ML I Injetemp
(Cód, ltem 1529885257)

R$ 7,00
ou até 1x de R$7,00 sem juros ver parcelamento

E R$ 7,00



eotamoÈ voltando de forma graçlual, disponibilizando produtos e funcionalidades IIW 
^progressivamenlê, para que vocå possa comprar com sêgurança. l. .¡. t|,g

busque aqui seu proq

4 Xlcaras Bico Jaca Barroco
Canequlnha Vidro 70ml

olä, faça seu k;ç¡in

0u rädíir}tre"$$

t)

informe seu 0Ël¡ petrópoli{Ì r'¡raröa$ ilrópriau recelra hcrJe velrcla na a¡nerícanas amûrir¿lrrns no l¡Þb arre rlig¡Íla

f compre por departamento v rylorcado celulares tv e horne theater nc¡tebooks eletrc¡clon'rråsticos ar c

págína lniclal ) utllldades domésticas ) café e chá > corrjuntos de xlcaras

Ç favqritar 4 csmpanilhsr

os ma¡s desejados da categoria

Xlcara de Chá Floreal Luiza
200 ml Preta Oxford

I

I

Cuia Para
Chimarrão
Em
Porongo Ë
Base Em
Metal

{.t

.. . ";i " t ;. ,;r.

Ceria Para
Chimarrão Ënl
Porongo E Base
Ëm MetalPara
você que aprecia
urn bonr
chírnarråo e
protJutos rJc+

qua:lida:rle esser
cuia é para vooê.
Cuia procluzicla
artesanalmente
em porongo
(cabaça), líxada
o polícla sem uso
de tíntas c¡u
produtos tó.,.

mais inforrnaçöes

r¿aIfiça-deÍeça
ç.Jeyolr¿çã-c¿

ern até 3x senr juros
rrr¡ cartäo de crédlto

mais forrnas de pggamento

calcul¿:r frete e prazcl

digite o t

quant¡dade: 1

unidade alterar

#ûr'nprûr

Este produto é vendido e
ontregue por Olist tì$. A
Americanas garante a sua
comprä, do pc+dido å
entrega. saiba mais

R$ 66,00

Ì
t.t

\j.

Jogo de Xfcaras para Chá
com Pires 240m1 Dl¿¡mante

il

\
I

Conjr.r
Crysta

t aMe
comprar

com



@,*"' 
**.ajarincaogaucho.com.br) 011Hw

Buscar PRODUTOS

lnkio (bgp;4wu¡ulsjarincaogauchp.coF.br¡7 CHIMARRÄO (/chimarrao)/ CUn plnl CUltqmnÃO - fRmlCtONli (/chimarraq&uias2)/

cuia de porongo ref 14

^

CU]A DE PORONGO REF 14

R$64,90

q,

3X DE R$21,63 SEM JUROS

ysa. fi[:.ñ+
VA4E]05 DE PAGAMENTo'-

QUANTIDADE

Þ veios de envio

Seu CEP

Não sei meu cEP (htlplAuroÞu¡s¡se@n/)

COMPRAR

CALCULAR

t

p Nossa to,¡a

lhttos ://wa. m el5 5 5 1 9349 8 65 6\



rI¿..-ö
lLzr@

TRAMONTINA

l¡jcio ) Descascador de 1...

coæçÄo MARFFTM

Descascador de Legumes Aço lnox MARFFIM

sKU 63809440 w wn ffi

R$1eÊ+

R$30,73 à uirt, no botero

ou 3x de R$10,78 sem juros

ade

7 COMPRAR

Disponibilidade de Produto: EM ESTOQUE

Saiba mais

FRETE GRANS

are

R$ 2,00.6,69

t

AQuantid

'ffi

+

-ÝL)
(ft
J)
"LJ
(I)
d)
h.

x

EU QUERO!



)) RS 21,e0 ))
Ðu ai¿ l¡ Ce ìS21.9û :-il jríî! Ýer pò;:e:irerrcCASASBAHIA

O quÊ i?aê s.¿ cic!!.a.jüt

< : ã G i f *. :lêý4 ! ¿s e îùi jirÞ-c .". ,,Ì,. - "', -ft

rÐE

'€i

å !::l¿ $ i+'_ .- ss eå::d i.i 4 ¡ {Ê iS l-4¿ s.;T ;rrrs. Pgaa,¿ O Sar

Ca;,:utl c Ír€te e irâ¡c Ce etiie-c¿
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Rs 26.93
lx de Rs 2ê.9-q

-n---;i=saic ¡ Llc F ¡ rì b1 ? i.-:Er:Í.6 a4¿r..iar, 
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lx J¿ RS 22.66
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RS 9.99
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Noîsâg k)irs li{ìh$ (tuD hiü fl0(:rrl¿nrurl(r(L l\('sgllril¡do(l(ì 0uh (l¡r 9.J(rurillì',ìi, Ctlrvrplo polo t¿rl: 0800 ii3 5838 lvlqus tÌ\irl¡r,oe

Àler fl.linr,1nlc,

iJorrr-virrtù> :)
l:rilriJ- ol.t i)iriiâiitriì'iir)

LL4ý i I /,4

-{'6 
#r:,fù

Jogo de Thças de Vi
Tinto One Vidro 385

c,lo-R$4Ê;90pol

R$35,06 a ur"tu

ou R$ 35,06
'lx de R$ 35,06 scrt juro

procuro por código, non1o, n1arca...

ô ) Utilidades Domésticas ) Escorredor de Louças

Escorredor De Louças Prato Duplo Tãlheres Com Porta Copos - Cromado
lnox - ArtBella
Código gh41 t'b3cfh I V_çr"ct_cscrjcaqss$nIç-la I AdF-çJta

a.Ç.,,
,. ,.;rrr{r. I

,fr,,.,,
\ï{"Jt'

âÐ rod utos patrocinacJos

fï'",'l
ii) 

",,'i 
i¡,ì

t ,ìillìl

** *)¡(* Awtiamraduta <
Ven dido por N¿nda-Bef¿rcÊcnlaçjtcg

Entregue por

po' nS 44,90
Mais formas de ¡2gg¿¡nlento

¡,fl Adicíonar à sat:ol¿l

Corrsultar prazo o valor do frete

, 00000-000 Ok Não selo CEP

f--\,¡ 1

Vî
Jt **

Kit Garra De Urso Garfo
Tridente Churrasco Petisco

rleR&,140;90-por

R$135,70 ¿ u¡,to

ou R$ 139,89

3x do R$ 48,63 eonr juroe

Kit Garra De Urso Garfo
Tridente Churrasco +

de"R078$0'por

R$75,66 a u¡"tu

ou R$ 75,ôô

1x do Rli 75,66 sonr juros

Iaça Ono Drink l-laste
Verde 400m1 - Ruvolo

cJo"R040r00-fior

R$32,21 a ur"tu

ou R$ í12,21

lx do R{i 32,21 som juros



1,Lítx
I1"5,6

Plug Lur
Aromodos e UD

SEJA BEM.VINDq LOGIN OU CADASTRE-SE

Buscar

Páglna lnicial / Cozinha / Escorredor De Pratos Duplo Talher Porta Copos Cromado lnox

:2

lndique a um anrigo Tire suas Dúvidas

MEUSPEDTDOS I ACESSESUACONTA

Escorredor De Pratos Duplo Talher Porta Copos Cromado lnox

Referência: 493

Por:

R$ 52,50
ou 12x de R$ 4,38 Sem juros

0
-l

i
j

I
I

I
I

F$r¡çAs UT{IÐAÐËg

1 öürurrRÅ$t
Fale oonosr:o!
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CASASBAHIA

O que vocô está procurandoT

1 P¿nel¿:; tlvt.tl:;a!;

q2H

0,

1,¡',ì;' ,., ^.i1 1';: {o)

q2

i.âl
i'loi

/^\

Escorrerlor ¡:ara Marcarrão Fr:l'ta[eza A[urnilrio PclLido
¡ C,itl. ll ern .l !;04 :;! 84 ): 4 :t)

SleLecione

p eto

R$ 3e,04



estÊmos voltando de forma gradual, disponibilizando produtos e funcíonalíclades
¡trogressivamonle, para que vocô possâ comprar com 6eguranç4.

n\rø

itr{ot'rne ueu CËPs potrópolls rnärcas pró¡rriao roceba hoje vçrrda nn amorlcarras arnoricl¡nâo no hhb arne dlgitaÍ

! compre por departamento w mercado celulares tv o home theater notebooks eletrodonlésticos ar con

busque aqui seu produQ

Pogador duplo silicono c/ cabo
inox - Casual Home

olá, faça sc"u login

ru $ârl¿ìstrü.s$

0

\
¿

Corrjr"rntc
2Pcs - C

Ç favpritar 4 .cp"mp"artithar
Ëscumadeira
lnox
Pendurar
40Cm 14Cm

Á.ì,r:.:
r ¡.! . .ù I -

Escumacleira
fabricacJa enl aç0
inoxidável
altanre¡nto duráve¡|.
Design prético.
Possl.r i penclu racJor,

o que torna mais
prático o manuseio,
pois evita que o
utensllio
oscorrogue pårä
dentro do recíplente
em uso, Cabo com
40 cm do
comprinrerrto.,.

mais idpJmaçõeü

pplLtiça-deïp.i.as
dottoluçäo

R$ 40,99
ern até 2x sem jurcls
no cartão de crédito

rnais forrnas do Bägarnonto

calcular frete e prazo

dig tec¡(

quantidade : 1

unidade altefar

r.Ì$rnpå'¿ll'

Este çrrocJuto é vendido e
entregue por Olist. A
Amoricanas garanto a sua
comprar do pedido à
entrega. saiba mais

tr

novidades pra você

Colher Para Anoz Astí 30,5cm
Cabo Vermellro - Brinox

nËr"=r--

Colhor Sificone Marmo Pt
Cabo Mad - Casual Home

1!¡¡
, ll y ¡ l.l i'i. ilr

?Bî4e
comprar

com



No0g0$ ktDg Ii{ìhit $uD loiu fl(,((r¡¿nllrnl(ìß ¡1('¡olbllld¡do O0lil dr, so¡ruDrrìtU Oornpr'o polo trrl: 0800 ii3

procure por código, nome, marca,., Hü)Iï,1Ì1,,|;J}-,,,,--" Eb ftù
ffi lçdos uu t{epartameutos v ()furla* du riìa ftllularss Mtivorri Hlutrudurnthilicos lv o Vitltln lnlonrrí;tiçe

ô > Utilidades Domésticas ) Espagueteira

Espagueteira com 4 Divisöes de lnox 10 Litros Brinox
Cód i go fk93j g I d2 k I V",e"rd.p_s_c"rjçåo*cpm Þleta I B"rin.ox

,,,rd#,fr*

ffi
ffi$$

".¡';i; ¡llri";l 5 (3)Avaliar prgdula

Vendldo por Edgo
Entregue por

por Rg 511'50
em 1 0x cle R$ 51 , 1 5 sern juros

Mais formêS de_paSgmç¡Íg

f;l Aciioiernar ¿ì sar;ola

Gonsultar ptazo e valor do frete

00000-000 Ok llão.sej-o_ÇEP

Jogo de Taças de Vi
One Vidro 600m1 2 [

do"R$5'f ;001ror

R$35,06 a ur"r'

ou R$ 35,06

1 x de R$ 35,06 sem juro

#
\..ã..

Produtos patrocinados

( F
r*1 l*1

rr
Taça One Drink Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

de"RS40i90"psr

R$32,21 ¿ur"t"

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 sem juros

Jogo de Taças de Vinho
Tlnto One Vidro 385m1 2

nlc-R$46r90"por

R$35,06 ¿ ur"t"

ou R$ 35,0ô

1x de R$ 35,06 sem juros

Taça One Drink Haste
LaranJa 400m1 - Ruvolo

de-RS40i9Í)Jlo¡'

R$32,21 arr"t.
ou R$ íJ2,21

1x de R$ 32,21 sem luros



estÈmos voltando de forrna gradual, disponibilizando produtos e funcionalicJades
progressivamenle, para que você pos$a comprar com segurança. ùfr

-t
.t

11

busque aqui seu produq c¡lá, fat'in seu lttç¡in

0{J târrlfi$trü"$û

0

\
é

ittformn sett 0liÊ* lr+tropolis trarçii:j prtí¡rria* rnucba lrojc venda rra an'lcricalras amet'ir¿¡ni¡s rrc bbb arne rliç¡ital

] compre por depaÉamento w mercado celulares lv e home theater notebooks eletrodomésticos ar con

página inicial > utilidades domésticas > panelas > espagueteiras

Ç fav-or"rÏ-a-r: 4 csmpaßilhar Espagueteira
Gom 4
Divisões
Savoy lnox
10 Litros
Brinox

Hspaç¡ueteira
Brinox 4 Divisöes
$avoy em Aço lnox
10751200
Transforme a sua
cozinlra enr unìa
cantina e faça urn
verdacloiro festival
cJe massas. A
Espagueteira 4
Divisões Savoy
10751200 cla Brinox
conta coryì umel
panela de aÇo inox
e quatro ...

ry¡ais inf<¡rmaÇöÇs

f¿sljfiçajlfàltgcê-e
d.ç.-v-o-lr.tç-È.ç

R$ 454,90

12%

Smerrtphone Motorol¿¡ Moto E7
ô4GB DLral Chip Androicl 10...

Srnarlphotte Moto G20 64GB
4G W¡-Fiïela (ì.5" ÞualChi..

em até 10x sem juros
no cartão de crédito

maiq fornlâ$l de pqgamentg

calcular frete e prazo

(,j(ìt ûllrí.r¡'

Este prodLtto e ven<Jido por
fVþga Mundo Magazine e
entregue por Americanas,
c¡ue garante a sua cofirpra,
do pedido à entrega, gg[ba

mêjs

Smariph
A3?- 128'

os mais vendidos

Srnartphone Samsung Galaxy
412 64GB 4G Wi-Fi Tela 6,5

I
I

I
I

I

I

I

cligíte o t

comprar ?aMe
com

tì10-1-',ìSgflg
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ry,oo

atñ
I

O que vr \ Â'
MINHA
CONTAATENDIMENTO T,Z

Referôncla: 100'l 0919

R$ 3,90 Quantidade

ADICIONAII /,\CI CARRI NHO

CEP

CALCLJLAR O
FRATI

TECIDOS NOSSAs LOJAS NOVIDADËs CORTTNAS SOB MEDIDA ïAPETES

Home > UD > ParaServir > TalheresÂvulsos > FACADE MESAEM INOXAMALFIPRETO (234711464) -TRAMONTINA

FACA DE MESA EM INOX
AMAtFt PRETO (234711464) -
TRAMONTINA

Compartilhe o@@
ÿ

Não
CEP

ser meu
tz

ESPECT FtCAçOES TÉCN rCAS

DESCRTçÃO

Descrição do Produto

Utilizamc¡s cookies par¿r mostr¿ìr c¡fertas que combinarn conr vocô.

llnterrda como ft¡nciona em nossa polltica de privacldade. Detalhes

$ Hlosrnnn DËT^LÍ"rËs

ESPEC¡FrCAçÕES

+

POWERED BY CC}OKIE-SCRIPT

HN TINDI
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östamos voltando do fonna gradual, clisponibilizando produtos e funcionalidades
progressivamonle, para que você possa compral com segurança'

I2?.16

Lzz{

busque aqui seu proq r:¡lá, faça ueu loç¡ln

rlu r:;ldastro"sle

f compre por departamento w rnercado celulares tv c home theater notebooks eletrodontésticos ar c

págfna iniclal ) utllldades cJomésticas > utensflfos cloméstlcos > utensllios cle cozlnha ) conjuntos de facas, cepos e chairas

n

Ç favoritar 4 salopeßilhel Faca
Gortar Pão
Bolo
Serrilhada
Aço lnox
Premium

Faca Cortar Pão
Bolo Serrilhacla
Aço lnox
Prenrium Hsta
faca clo pão
pclssui cabcr
extremamente
confortável cle

manusr¡ar e lácil
de higíenizar. A
lâtnina de aço
inox serrilhada
garanto
vorsatilidade
para cortar o
fatiar alimentos
de difere...

mais inforrnaçöes

cor: inox

pe[üçÂ3Ê.lreça
e devc¡luçãc¡

R$ 19,90
nc¡ cartão de crédlto

nlais f<lrmas de p3gatnento

oalcular frete e prazcr

digite o t ok

quantidade : 1

unidade alt_era_r:

rJüfr'ü[:3f ii¡f"

Esto produto é vendido e
entregue por Olist, A
Amerlcanas garante a sua
cofrìpra, do peclido à

entrega, saiba mais

comprar ?ame
com

nov¡dadês pra você

\
.l



Faca acougueiro cabo branca 7' 2460717- TRA. . . R$ 61,01 à vista t& oo,",onu, 
^ 

tthf
-B

ô ) Utilidades Domésticas ) Facas

Faca acougueiro cabo branca 7" 24607/7 - TRAMONTINA
Códlgo bc2k5dTdaa I Ver descrlçäo complota I T-f,amp-nÌln"a

Voltat ao topg Doscrlçåo complota

-, - ...¡å-Ntgtruü gfl vßlr9r'e{t[!latt(vð

Produtos patrocínados

AvaliaçÉlo dos clientos Formas de pggamento

***** Avaliarlreçlslq <
Vendldo por Lar Das Forramenlss

Entregue por

R$ 62,90

R$ 61 ,01 (3% cìe closr;onto)

Mais fonnas de pggamento

ff¡ Aclicionor a sacola

Consultar prazo e valor do freto

00000-000 Ok NãCI.çeip_-ÇH.P

^

F
,{*-\

Y
Taça One Drink Haste
Verde 400m1 - Ruvolo

de'Rt40i90'pon

R$32,21 ¿ ur"t"

ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 senr luros

Jogo de Taças de Vinho
Tinto One Vidro 385m1 2

cJe"RS46r90yor

R$35,06 a ur"t"

ou R$ 35,0ô
1x de R$ 35,06 sern ¡uros

Taça One Drlnk Haste
LaranJa 400m1- Ruvolo

de"R040;9Opor

R$32,21 a ur"t"

ou R$ :12,21

1 x de R$ 32,21 sem ,uros

Jogo de Taças de Vi
One Vidro 600m1 2 I

do-R$5'li0tlJror

R$35,06 a 
"r"tu

ou R$ 35,00

I x de R$ 35,06 sem juro



ñ

Noscos h)iDe lirrht ßuo loitr fì(¡$(rlnnruúkìß 
^t{asiblli¡.,adl¡ 

O(l¡.! dü 0ogurr¡rìlìr Cttrrr¡rro pofo tol: 0800 7i3 5838

procure por códlgo, nome, marca.,. fr,ül;ü:l.1iiì.,,,,"." ft)
ffi I'sdus os depariamentun v (.)lurtas du rJia 0tilularus Mtivursi Hllltrurjsnxisti,;os lv tl Vi,Jtlr: lnfur'nrí;llcll

ô ) Utilidades Domésticas ) Frigideira

Frigideira Profissional 40 - Eirllar
Códlgo J9348fge7g I V_"er desprjçã_o çompj"et"a- I EiriLar

qft)

ñ
** *'** Avaliar prsçUla

Vendldcl r¡or Lola Eirilar

Entregue por

por Rg 109'04
em 2x de R$ 54,52 sem Juros

Maislp:mas-dg ¡¿g g a m e tr te

¡gN Adiciorri;rr ¿) sacola

Consultar prazo e valor do frete

Jogo de Taças de Vi
One Vidro 600m1 2 Í

do"R$5f ¡ÉX) pot

R$35,06 ¿ rr"t"
ou R$ 35,00

1 x de R$ 35,06 sem juro

ok00000-000 Nãsseie-CEP

Produtos patrocinados

^t

Taça One Drink Haste
Vercle 400m1 - Ruvolo

de"RS40i90"por

R$32,21 au¡'t"
ou R$ 32,21

1x de R$ 32,21 6€nì iu¡o6

Jogo de Taças de Vinho
Tinto One Vidro 385m1 2

rJe-RS46i90-por

R$35,06 a u¡"t"

ou R$ 35,06

lx de R$ 35,06 sern juros

Taça One Drink Haste
LaranJa 400m1 - Rttvolo

de"R040i9O pcn'

R$32,21 a ur"tu

ou R$ íJ2,21

lx de R$ 32,21 sern iuros

( rï



Quer receber promoçöes e

clescolrtos?
1¿h/
125,¡

Início / Co¿inhn / Talheros / Garfos
Nãogosto li"uQucttt ( gB >

Garfc::Do Mesa l.9,.lcm MÔnaco Ëxtra Resistente Ëm Aço Inox

R$3,99
y' Em estoque

tl

.+l COMPNAR

I Adlclonar a llst.¡

Calcular frete e prazo

i- '

.00000-000
I

sKU: 789894601s119

Categoria: Garfos

I

....1

OK

â

^.

Cookies: a gente guarda estatlsticas de visitas pai

nossa polftica de privacidade, i

,lilrìt:ir "Àll:i{ :'.:a :.*g¡il :t r¿r,}1' :/ :ì I r r' -iñ ì'{ ì1l:: tÆ1r:l

Quer receber promoçóes e

clescontos?

N¡io gosto llu Clucro

lvlAtstNFoRMAçö_"ES /lcErrÂR

(!ir

l 
t4.l

;,1'
ar ".-:.

DËScRrçAo

Esse Garfo de mesa 19,3cm Mônaco exffa resistente em Aço inox spresenta uma excelente reslstência e durabllidadg perfeita para o uso no dla a dia ou para

receber seus amlgos efamlllas para almoços, Janta¡es, ou qualquer ocaslão que você quelra em casa,

Informaç6os lmportontosl

Medidas .rproximadas - 19,3cm(Comprimento)

Medldas aproximadas da ponta - 7 x 2,8cm(Comprlmento x Latgula)

Composição - Aço inox

Cor - Pratâ

Valldade - lndetermlnada

Conterldo do envlo- 1 unidade do Garfo de mesa 19,3cm Mônaco extt'a resistente ent Aço inox

Mals lnforrnaçðes;

Antes da prlrnelra utillzação, lave-o com ågua quente o detergente,

Para limpeza lave com água quente sempre que possfvel, pols ajuda na renovação do brlllro.

Nunca utillze palha de aço, pois causa rlscos e preJudfcg o brilho.



L,

Y.
)
:{ *2m

Digite o que você procura aqui

Garrafa Térmica Lúmina 1,8 Litros - Termolar
(Cód.228691)

ÿ

,¿r "lii -t ,r\ ;it' zz avaliações

trË

q

^

A

Hkltei
De R$ 122,90 por

R$ 92r00 no boreto ou Prx

Economlze R$ 30,90 (2-5,140/o d(,ì d(ï)scoltlto)

ou em até 12x de R$ 8,25 semjuros
no cartão

Colombo

l.rc)v0



lJ(rsgos ldûs li{rlìi¡ str,¡ loiir fì('(flhnnirrlos 
^t\'îglbllldo(iù 

Ouli tìli go(rurlrlì(}, Oorrr¡rln polo tol: 0tìt)0 773 5638

procure por códlso, nonre, maroa,., Ëü;i;Yillîi¡1r,,-"." ffi¡ ft)
ffi Todos o* depaúamentus \r' Oloflas du rjia Çelularus Mövu¡s HlolrurjonNistictls ìv tl Viifm lnhnniltitil

ô ) Utilidades Domésticas ) BotiJäo / Garrafäo Térmico

Garrafão Térmico 12L Azul Maxitermo 13804217 Termolar
Cód |go gec3ak5e40 I V"-er-dep_cfiças-cslrp"lpla I ïp-rmslar

127ut
*rZ'ff'

n

t
A

***** Avaliar plsdslq

Vendido por DD Márluinas

Entregue por

por Rg 174100

em 3x de R$ 58,00 sem juros

MaiÊJormas de_æSamenlo

ffi A<jiciclnar ¿ì sa<>clla

Consultar ptazo e valor cjo frete

00000-000 Ok : Ma.sei_ç$HP

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado (

de-R$ÉìôO¡O0por

R$859,00 a ur"tu

ou R$ 859,00

1 0x de R$ 8Ír,90 sem Jur

ffi

Produtos patrocinados

. ,,1- (ì: -,,.

- 'ì': ili ':: ' '

,.1,. \'\i ,r rt.i
lll

1,i'i
\i

't. .u. i .

.._:.:_i-_.e" þ

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

deRtf,9;90-por

R$29,90 ¿ur.t'
ou R$ 29,t10

1x de R$ 29,90 eem juros

Panela de Pressäo 4,5L
Alumfirlo - Clock

de"R04 09i00'pot'

R$109,00 e ur"t'

ou R$ l0â,00
2x de R$ 54,50 sem juros

Prato Raso Acanthus
26cm - Potto Brasil

de-RSÍlüiOO?ot'

R$28,90 a rr"tu

ou R$ 28,00

lx de R$ 28,90 sern juros



O que vocå preciso? Diglte oqull

frr,z""fticto da Arte
12 8a

Eaef
ì

qi
i

l.,otcrctoudArro ) uoso0Jcrrotnì > Bor

Jorros 2L Branco Sólido em Polipropileno UZ|34*BR * UZ Utllidqdes

(Avalle agorat )

tJZ lJtilidode,s - Cócligo-UZl34-BR

*2ö%
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u
tf;
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?ìti
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po,,R$ l7'19
ou R$ 16,33 no boleto com

5%dedesconto

f

f:f-'ïl

*)



! Telefone: (19) 3012-6755 O Whatsapp: (19) 30r2-6755

//www. m agazínel i ma. c o m. brl)ô (https:
(https: //www.mag

rZgy
elima. co m.br I caninho/index)

elima. com.br/conta/index)

lgite o que você procura

CASA & DECOR (https://www.magazlnellma.com.br/casa-e.decoracao)

ELETRODOMÉSflCOS v (https://www,magazlnellma,com.br/eletrodomostlco8-elotronlcos)

ESPAçO EMPREENDEDOR v (hltps://www.magazlnollma.com.br/espaco-do-êmpreendedor)

I t t O ÚSf RlR f COVÉnClO v (https://www.magazlnellma.com.br/lndustrla.e.comerclo)

UTILIDADES v (https://www.magazlnelima.com.br/pecas-utensilios-domesticos-utilidades-domesticas)

*

O (https:/iapl.whatsapp,com/send?

agua-sucos-e-bebldas-plastlca-varlas-cor€6-4iltros)

r Cr¡mpãrtilh¿ìt

t lnfclo (https://www.magazlnellma.com.br/) / Utllldades (https://www.magazlnellma,com.br/pscas-utenslllos-domsstlcos-utllldades-domestlcas) /
Ulllldados DlvorsÉs (https://www,magazlnellma.com.br/utllldades-dlversas) /

JARRA ÁCUn SUCOS E BEBTDAS PLÁSTTCA VÁnlnS CORES 4 LITROS

Códlgo¡ 5937

ü
i.

R$ 24,90

Clrat



tJoseÐ9 ktDo liilrhr¡ $uD lols flog(rlilrrullof ,\('sgibllldad{ì otdJ (in so¡rurrrrr(n Cornpro pokr tol: 08()0 723 58Sâ

procur€ por códiso, nome, marca... P,üìl;Yjìì.{iJ],.,,."r,, % $tD

ffi Tsdos us t{epartanentrs v 0lurtari tio dia 0o}ularss lr,4ovu'v lrlutrurionltistitxls Iv tl Vitltln lnky'ur¿ltic¿t

lrq
mm"r'

ô ) Utilidades Domésticas ) Jarra

Jarra medidora vidro 1 litro DCasa
Cód I g o gd d 5ad b e7b I V_çr descrlç.a o_. ç"p m p-lp,T,a I D-cas"a.

***** Avaliarprsslulq <
Vendldo e entreguê por easa Ffeilas

por R$ 32149

[da I ç fonna s dslpA gamenla

ft Arlir:ionar iì uiux>la

Consultar plazo e valor do frete

ok r Nãs,seLp-ÇEP^

.l

00000-000

::í

Produtos patrocinados

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

dc"Rt29;90por

R$29,90 ¿ ur.t"

ou R$ 29,É10

1x de R$ 29,90 sent luros

Panela de Pressäo 4,5L
Alumfnio - Clock

do"RSl09i0Opor

R$109,00 aur't"
ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sem juros

Prato Raso Acanthus
26cm - Potto Brasil

do"R028i9o1lûr'

R$28,90 a rr"tu

ou R$ 28,90

lx de R$ 28,90 sem juros

Þ

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado t

de'RS964);()0 por

R$859,00 a u¡'tu

ou R$ 859,00

10x de R$ 85,90 sem lur

, " 1.. !

, ;':i,i'ìlll'i,:- ;rl\.
,',t 

-\ 
-\', \\I ìi

tI:
. ,i.:i
il

\. . .t:\r' .'

)



lJo$cog kra$ litrìhir ßUo l)¡s fìr,Qtrt¡nr¡los ,\{a,0slbltldo(io Ouh dÜ sorrrÍirnçr, cOrn¡ffO pOlO ttll: 0800 773

procure por código, nonle, nlarcä,,. 0urtt'virtrlo :)
lìrtf rr"- r¡¡.r uirl¿¡rittr,Þ:;l¡¡

,,lq"|,#,,lF

qb ftÐ

ô ) Utilidades Domésticas ) Jogo de Panelas

Jogo de Panela de Alumínio Grosso / Batido com Tampa de Vidro Preta
Craqueada 5 Unidades - LIDËRY VËNÐAS
Cód is o se4453 h k5 1 I \&r-dçsedcåe-ca0:Ble-la I LIÞJRY--VENÞAS

**ÿr*'* Avaliar prpçluip <
Vendido por Liclery-lbnsles

Entregue por

por Rg 216,90
em 4x de R$ 54,23 sem juros

Mais formas de pggamento

ffi À<ii<;ír,rw'rr' rì s¡¡r<xrla

Consultar prazo e valor do frete

:

00000-000 Ok Nn.o_seL_a-Ç_HP_

Â?rodutos patrocinados

' -1.- t'*

'\ '\.,

\'il!' j ìì

' \,\ :.'"\ ''\r-),

\'i:,
lr\tì

.t(
\

'.'*-j-.*/"' Þ

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Poño

de-R&a*90"po¡

R$29,90 ¿ ur't.
ou R$ 29,00

1x do R$ 29,90 Bonl juroc

Panela do Pressäo 4,5L
Alumlnio - Clock

da.R0,l;09¡06!fio¡

R$109,00 ¿ ur"t"

ou R$ 100,00

2x do Rli 54,50 sont juros

Prato Raso Acalrthus
26cm - Porto Brasil

de-ReååS01or

R$28,90 ¿ u¡"t"

ou R$ 28,90
1x do R{i 28,90 sem juros

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado (

de.R$9699$fiot'

R$859,00 a ur"ro

ou R$ 859,00

10x do R$ 85,90 som jur

#



L'j'.l g

procure porcódiso, nonìe, marcâ,.. H:ìil|ï,ïlÌl,hì-,,--.. tù tr)
H "lodos 

us r{cpadamuntos v Ofur{ari du rjia 0dularus iruûovurs ËluhurJolndstiins lv u Viij¿o lnkvrt,ri.ilica

ô ) Utilidades Domésticas ) Faqueiros

Jogo 24Talheres Colher Sobremesa Faca Garfo Aço lnox Firme -
UN IVËNDAS
Cód i g o fg g0c9 ded4 I V_çr_deflcricae*cpmplela I UNI_VË.NÞAS

f
riì 6s

ffiþ Å#:l'*" .,,,r,". --r... ¡È.itr'..

6;/" '*;;d'"'#;*4r- W/*'

-*.â(
'derý'-

æ,'"fi*,"r#.:''w'" ,w-
_aî,

S-"lo"ut
'GF"

;¡¡!I;!

"'dlñ{!"Ê"$r*"

W

W

@

,.i.í'ì:r . ':.:i't;'
.'-,.aÿ' ,. 

r i;
Al*-: .øñn'
eýý* 1&F"

-.,i)

***** Avaliarprqd$o

Vendldo r¡or LoJa BL Utilldades

Entregue por

por Rg 35'90
Mais formas de ¡2ggamento

S Adiclclnar lj sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok Nãp-ç"e.ip_ÇËP

Þ

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado f

eJe4s969"0$.por

R$859,00 a ur=tu

ou R$ 859,00

10x de R$ 85,90 som jur

":iiri
fi
'l

I

,l
fq

n )rodutos patrocinados

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco P<¡rto

cltRtâOS0'po¡

R$29,90 a u¡.to

ou R$ 20,00

1 x do R$ 29,90 eonr juroo

Panela do Pressäo 4,5L
Alumlnio - Clock

do-RÛ4 09i0llpor

R$109,00 e,¡.t'
ou R$ 109,00

2x do Rsi 54,50 som juros

Prato Raso Acanthus
26cnl - Porto Brasil

cte-RS28;9Ofrot

R$28,90 ¡ u¡"t"

ou R$ 28,00

1x do R$ 28,90 sem juros

'.. ... \': ."'\l\ì',.

I ..ri i.fr

"l .".t,... ,:



133a
gv"Lar (¡Lazer O que você procura? q 8a

cATEGoRtAS cAMA MEsA BANHo orconnçÄo coztNHA oRGANtznçÄo coRTtNA Tl

lnlcio ) Lar e Lazer - Kit 3 Assadeiras Retangulares em Alumínio

^

^



O.8(2
1?,lrttx

É31rLar (sLazer O que você procura?

CATEGORTAS CAMA MESA BANH0 DECCIRAçAO COZTNHA ORGANtZnçnO CoRTINA Tl

ËcONOMIZE

R$ 49,gg R$ 19,98

Comprar

? Favoritar 4 Compartilhar

Descriçã o

em alumfnio, Tam.: (37x27x3 cm), (33x23x3 cm) e (28x19x2 cm)

.r ÿg¡ mais detalhes

Aproveite e compre junto

-330/o

.s' 'i;!.

.ì"l;:.D

i¿--



lJocsÐc kioo I'orr¡rir su, leiü l'l('tìllânrtrnl(ì$ ¡\u'tqlbìtirjltio ouh tìt' ooguntnça

procure por código, nonle, marca...

ffi Tsdos o$ dêpÍrr{fln)untüs v Ofrtrias tiu dia {blularos [,]óvuls klutrurjorrNls,tiixlti lv tl Viilrlo lnltlnnúlir:u

A ) Utilidados Domésticas ) Acessórios de Cozinha

Jogo de peneiras plásticas 03 peças 7-9-11cm Hrcaplast
Cód lgo hkea8k83c9 I V- er "d"ç""sçrjçë.e..-ap"mplelg, I ERÇAPI-"ASï

13 5-
ccrrrrp'o polo tor: ()800 77rÌ tt* 

ll:t,ölËïr#

Ëli;l;Y,ïi.{i¡}-,,,,.... % fu"

*lk*** Avaliar pteduts <
Vendido o entregue por Casa Freitas

porn$11'19

Meislsmcs3e-pjsamenþ

ff¡ ArJir.;ionar ¿l tl¿'rt:<>la

Consultar prazo e valot do frete

00000-000 Ol Nåç.s_cj-ç_.ÇHP

Produtos patrocinados

(
.. ,. ¡- ìì

's*::rsl

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Potlo

de'R029i90"por

R$29,90 a ur"t"

ou R$ 29,É10

1x de R$ 29,00 sem juros

Panela de Pressäo 4,5L
Alumlnlo - Clocl<

cle'RS{ 09;00"pot'

R$109,00 ¿u't"
ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sern ¡uros

Prato Raso Acanthus
26cm - Poúo Brasil

de"R$2S¡00-f¡or

R$28,90 a u¡"t"

ou R$ 28,90

1x de R$ 28,90 sem luros

>i

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado (

de-R$S64)¡O0 fror

R$859,00 ¿ ur"tu

ou R$; 859,00

I 0x de R$ 85,90 sem Jur

Þ



CASASBAHIA

t) quc vocô está procur andoT

I Cazinlta

1 3 6i,' t38.,7t
q2H

q

'¡ (0)

cÐ

€

s ,!{:r

Iri i,

' ¡: '. :

. . .:,,-1,.¡- : . ì,
.1..

'r j.l'

t:,t,

o{!

Pi¡neta De Pressiìo ProfissìonaI I iit- ¡\tunrlnio Rc.:.staur¿?nte
( O/t r.l. ! tetn I !.; 1 !;?fi I 9.4 2 )

RS 430,96 "io')i,

L0(% de: rJesconto etrl 1x no Carl-ÈÍo c¡u Elot¡;:to. stlrrr .iulos ver palce[arrrento

ffitfl
R$ 4 78,85



13 î*
Ocrrn pro polo tol: (l80ll 7 

-ß 3$J 137¡x
Mqus pn,lirjog(JNoß9Ðe ldoe lirtrhii ¡uo lolß liìqrrl.tnrftrl(ìs Âu,nglbllldorjt, O0l.l (lt,oo¡rl,Jr?rn!il

procure por códlgo, nome, merca... Ë,îi¡¡,'Y,','ìliiÌ.,,,,.." t) &D
ff Todos os t{epadamentæ v 0hrrtari tiu rJia 0tilularus M0vols f:lchudunrtis{itxls lv tl Vitls: lnbrutiíilicil

ô ) Comércio e lndústria ) Cozinha lndustrial

Panela Pressão Grande Marlux Fechamento Externo 21 litros Alumínio Polida
lndustrial
Código hgSlTecedd I Ver-dsçcrlça-o_çsm¡¡1çla I Madux

ffi*.r

T"tr

:,1¿ ;', .1, ;i^'".". 5 (1) Avaliar pfadulo <
Vendido por Ðf Utilidades

Entregue por

de R$ 539,90

por R$ 465r50 å vtsta (ll% tjr¡ <Josconto)

ou R$ 479,90 em 10x de R$ 47,99 sem juros

Mais fornlas de Bgganlento

f,4 Arlicionar lr s¿rry¡la

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Niåpss|s-ÇEfl

ffi

frrodutos patrocinados

SAT Fiscal Epson - SAT-
410

tlc-R$ß6ftO9-por

R$816,99 a ur.t"

ou R$ 860,02

7x do R$ 1 22,86 som juros



l'Jor¡$¿G lltrr$ lorìlti¡ r,.Jr¡ I'Jjr flt(¡(ldn(Ðiio¡ ,\rr,09lbll¡dt(iû 0(l¡ tjL, $Ot)vri)nlì{ (Jctrvr¡rro polo t¿rl: 0tl0t) 77il

procure por códiso, nonro, marca,,. lliìi;1,îlf:ìflr,,*.,,* 
-ètD 

#åtÐ

rüì ïûdos ns tle¡rartanrerrtos v Oíurtas du rjia kr[ilirrcs I'ftivurs Hlutrudtyntistiixrs 1v o ViCtlr: lnfunnÉiir:.:l

ô ) Utilidades Domésticas ) Panelas

Panelux panela pressao polid 7l
Cód i g o j bfO g g bhd 3 | V."er. d.ç,ç-c-riç.ã.e'çp-mp l"ela I Pa n -e-[r¡x

¡,:.!'ç
Fd

***** Avaliarpredúq <
Vendldo por Aek Regese¡[açöes
Entregue por

por R$ 99'90
en 2x de R$ 49,95 sem juros

[4at*femas-de-Ba s a¡ûel:la

$Ìì A<Jicionar ¿'¡ t.iact,il?r

Consultar prazo e valor cJo frete

00000-000 Ok Nã-o-seLc_ÇEP

i:

*l'l*{r.-dt'

Produtos patrocinados

(
\\.

Þ

Prato Raso Roma
Cerânlica Branco Porto

de-RÛfl9;90"por

R$29,90 a u¡"t'
ou R$ 29,90

1x de R$ 29,90 66nl iuros

Panela de Pressäo 4,5L
Alumfnio - Cloclr

clo-R$109i00 pot'

R$109,00 a ur't"
ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sern iuro6

Prato Raso Acanthus
26cm - Polto Brasil

do-RSÍlü';901rot

R$28,90 ¿ ur"to

ou R$ 2U,90

lx de R$ 28,90 sem iuros

Conjlrrrto Menorca
Varanda Quadrado (

do-R$96O;()0-pot'

R$859,00 ¿ u¡"tu

ot¡ R$ 859,00

1 0x de R$ 85,90 sem jur



'l 7t
1J

Noßs¿g k rs 'liuhlq ßu¡ lojG R('rJrrh¡ìilrìl(ìß 
^rrrß!ìlbllld0d0 

Oulil (ili go{rrrlTlìlìil 0t:rrr¡rro pclo tof : ()t100 773

procur€ por código, nonìo, marca,,, burn.virrdo:)
llnlrrl ot.t lt:irl¿)stríþ{ìñ

S i'udos $$ dßüäÉärïlento$ v ()lurla* do rjiil {þlularss Mrive,s hlotrurjtvnôst¡txts lv u Viiltlt lntotniÍtir:a

ô ) Utilidades Domésticas ) Cacarolas

Caçarola Panela Grande No 26 Alumínio Polido Alça Madeira - Alumínio
Oriental
Cód is o aa9d hd ahJd I Vø,j_çsøLcas-"qempþta I Alwnlnlç.jrj^e"njal

****'* Avatiamraduta <
Vendido por Versailles Decoração e Utílidades

Entregue por

r+ir'ì¡:,1
\: r ,i.

qÐ frÐ

,¡t""í" tr t\ cle R$ 60,00

porns 59,99
Meis-lonnaç-ds-t¿asamenla

ffi Arlic;ionar ¿l sar:l<¡la

Consultar prâzo e valor do frete

00000-000 Ok N.ãn_sei_ç¡-Ç_H.p-

ir)rodutos patrocinados

"'i0',
(

'4'-'" Þ

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado t

etc"R$96f)t0{Þ}ror

R$859,00 a ur"t"

ou Rtt 859,00

l0x de R$ 85,90 som lut

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

rJe'RSl0P0-por

R$29,90 aur'to
ou R$ 20,00

1x do R$ 29,90 Bonr luro6

Panela de Pressão 4,5L
Alumfnio'Clock

de-R{0,'1.0910O ¡ror

R$109,00 ¿ u¡'to

ou R$ 109,00

2x do Rli 54,50 sonr ju¡os

Prato Rasc¡ Acanthus
26cnl - Porto Brasil

de-RÛ28;9fJ-Pol

R$28,90 a ur*t"

ou R$ 28,90

1x do R$ 28,90 sem juros

I
I



seja bem vînr;(o/a) à P 0 LA [ì M ÁQ LJ I N /\$

/û\tu
P@LAR

1a 0¿

rm4
T
ru

-

/\
0ü

Digite Aqui a
,:-.;a*þr.-¡-¡-',gs-

CAçAROLA ALU M tN tO FU N DtDO COM ALçAS 
I

^ARARENSE 
- No 2g'â cóo:tsos

Tanrpil lnclusa

- Mais rapidez no preparo dos allmentos,
Ver Mals

Calcular o Frete
I (}K Não sei r¡eu C[rl?

Compartilhe

R$ 69,20

0

ou 6x de R$ 11,53



14 Ln

ûonr.vìrrtlo :)
[într'Í) or.r {)fi {f oritr(Þíìô $[Ðqh)prooure por código, nonìe, marca

ffi 'fçrJr¡s os departanrentos v Olurta* rjo rJia 0elularos l¡ltive:s kllstrrìonlôslrms l'v o Viilw: Inlonrráiir:a

ô ) Utilidades Domésticas ) Panelas

Caçarola N 30 Panela lndustrial de AlumÍnio Hotel Restaurante Feijoada
Tropeiro - Global Alumínio
Códlgo ak1 033gc6h I [er_deffirlc"aessmpJ*a I "ÇloþalA.lumhj.a

ffi' ,B$**n r* 
,

rrtet'¡çÃÖ
4no,of'

CorrJunto Menorca
Varanda Quadrado t

ctc-RS06*,Oùfior

R$859,00 a u¡"tu

ot¡ R$ 859,00

10x de R$ 85,90 som jur

'***** Avaliar pÍeislg

Vendido por Global Alumlnio

Entregue por

po'ns 67¡06
Mais fornras de ¡2ggamento

ffi Aclictnnar È¡ s,acola

Consultar prë¡zo e valor do frote

00000-000 Ok Não-s"ei..p__Ç-Hp

,,<\

Âerodutos patroc¡nados

.iì:il'tiì 

", 

i.'i.."..-r \i \'\,l,,il
r.1,:

\r, ..,-ìi:j
.,'j'..*.:]_.r;- Þ

Prato Raso Roma
Ceråmica Branco Porto

rjçff{ì2Sfl0"por

R$29,90 e ur"t"

ou R$ 20,90

1 x do R$ 29,90 Êon] luro6

Panela do Pressäo 4,5L
Alumlnio - Clock

de'Rt4 00;0O"por

R$109,00 ¿u¡.to

ou R$ 109,00

2x do R{i 54,50 som juros

Prato Raso Acanthus
26cm'Porto Brasil

<'le-RS2&9llfior

R$28,90 ¡ur"t'
ou R$ 28,90
1x do Rli 28,90 seûì iuros



NoßEos krrc li{ìhrr ßu, loiß llo(trt¡¡niltrìl(ìß ÄrÌllibilldlritr Otrh rlü 0oguriln(u

procure por códlso, nonre, marca.., Hliìl;TjilliJÌ-,,--,," t'lft)
ffi I'orJus os tlepartamcntou v 0fcrluri tju rJia ftrhilarus Mtivcts Hltlhurjorn(lslictls lv tlViiltil.¡ lnfrúlica

ô ) Utilidades Domésticas ) Pegador de Macarrão

Pegador de Massa Multiuso Em Aço lnox 20cm Salada Macarräo Massas Em

Geral Reforçado - Western Home
Código faf3accTgo I \b¿dçscrlças*eamplelå I WsslffnHsrLe

Corrr¡rlo polo tol: 0tl00 r rr rrr*å,W

Å

***** Avallar Btosluts

Vendldo por A COLORIDA

Entregue por

R$ 11,90

R$ 11 ,54 pv,cte cJenr:onto)

Mals formas cle ¡¿ggamento

$4 Acl¡ciorrar ä sacclla

Consultar prazo e valor do frele

00000-000 Ok : Náo_cci_o_ÇHp

Þ

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado (

cte-RlD969¡00.lror

R$859,00 a,r"t"
ou R$ 859,00

l0x de R$ 85,90 som jur

'*-:s.
', l'
qfh=i

iE

Ærodutos patrocinados

'I . ":r -:*-it¡ì',
\''î',

ì''iì,|
J i'..

Prato Raso Roma
Cerâmlca Branco Porto

de-R&2S901lo¡

R$29,90 au¡'t"

ou R$ 29,90

1 x do R$ 29,90 oonr luroa

Panela de Pressäo 4,5L
Alumlnlo - Clock

de"RlÈ409;00.fio¡

R$1 09,00 ¿ u¡.t"

ou R$ 109,00

2x do RSi 54,50 sonr juros

Prato Raso Acanthus
26cnl - Porto Brasil

de -R0"2SrOflpot'

R$28,90 ¿ ur"t"

ou R$ 28,90

1x do R{i 28,90 sem juros

f\



3,1

113,1 q2H

-tl
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CASASBAHIA

0 que vocô tlstá procutandoT

( (þ¡farl,¡¡es e l::af,iadates

R$ 161,27
à vi$t¿r rro Cürt¿ío C¿,så9 fl¿hi¿r clu 8x cic l:l$ 20.1Cr scnr jrrtos. l)e ça jd o scu

a,

v
€

t.

)./,

PícarJor Der Lcrgumes Móc'lic¡ Cìom Tripé Baixo - Cefaz
¡ 
(.ìikl. it<: nt .1 5Aß'n9 7(.))

R$ 16r,27
ou ;lté {3x do R$20,.l.6 r;errr jur<>t; ver part:etarnerrlrr

l:J



ffi¡ "q"-"-Ì"*lilrÇq$Nra-M*la$. 
us,.apri'enffìl*IJll$ - Nrìs$a$lrgL 

--¡¡e,ia.ben¡.vin{o(a))

tAX I nro.rrr por qualquer tnformação como código, marca ou nome de produto emrm¿ncebnsrRË'sÊ
-øtpleô6ñüo- \*- @

MÁounl\$ o 0ÄMP0 [.,/illt)lM IllLHr0NlA [Sp0lìTll U LÁZtrll

1T'J.zt¿
rI'+ý(

Il|ff"tT^" ur.r*nouuruúsru0$ n.rTn0p0t rAIr,|{r ¡¡rivt:rs n
Þtlor)nÂçÃ(t

0[Ífiti
ËËâÞÀMtNTÀS

Utllldades Doméstlcas > Panelas > Pipoquelra Fuzlpar Luxo 22cm, 4 Litros, Alumlnlo Polido - 251

) Plpoquelra Fuzlpar Luxo 22cm, 4 Litros, Alumfnlo Polldo - 251

cóoleo: to¿zsg

Conlpartllhe

o@@

R$ 6-r,gü
r,$-r Formas de pagamento

251

Luxo

Fuzlpar

1 Plpoquelra Fuzlpar Luxo 22cm, 4 Lltros, Alumfnlo Polldo - 251

Alumlnlo Polldo

4 Lltros

22cm

As lmagens correspondem aos produtos apresentados, porém, são llustratlvas e pod.e¡ sofrer varlações de

acordoiom a resoÍução de seu inonltor, llúmlnação ou álnda, percepção vlsual. Os obletos decoratlvos das

lmagens não acompanham os produtos.

.¿\dicion¿m fio cirn ¡rrlro

CATCULE O FRETE

A Plpoqueira Fuzipar Luxo é ldeal para você que gosta de preparar aquela plpoca para asslstir algum flme ou sérle, no conforto da sua casa, ou
slmplesmente se deliclar com pipocas em um belo dia de chuva. A pipoqueira Fuzlpar possul capacldade de 4 lltros, e é produzida em alutnlnío que
irá garantlr malor durabllldade.

/.E{iPECTFTCAçöES rÉCNTCAS

Referêncla

Modelo

Marca

ConterJdo da Embalagem

Materlal

Capacldade

Dlâmetro

lmportante

CALCULAR

-" Esdav$
faça
þgiu
paa

€årÝi9V9!lacoes,
aYauilçífl

F¡¡fe cr-¡nosccl. nÒs osiûtTlos onlinel



estarnos voltândo do forma graclual, disponibilizando produtos e funcionaliclades
progresslvamonte, para que vocå possa compral com segurança'

L { 5^,i

|1w"

busque aqui seu proq
0

lnformo sou üËP potrúpol¡s nrilrüas ¡lróprias rcceha lroje vulrr.lä t'¡a arnsriü¿:ltas artrq¡ric¿rtras no l¡l¡tr ame rligifa

- 
compre por departamento v mercado celulares tv e home theater notebooks eletrodornésticos ar c

página inicial ) utllidadês domésticas ) panelas ) panela antiaderente

r¡[á, far;a seu logln

0u 0ädâ$tr0"ffiß

Ç fayoriter 4 cnmparu¡u¡

os ma¡s desejados da categoria

Pipoqueira
Alumínio
Pipoca
Craqueada
N20
Gastrobel

,¡.
í..i( i(,i:" Ár!

Pipoqueira
Alumfnio
Colorldo 3,7
Litros N20
GastrobolProduto
certificado pelo
lNMETROCaract
erfsticas:,
fNMETRO:SlM.
Material:
Alumfnio com
pintura externa.
Espossura:
0,8mm. Cabo em
baquolito, nËio
esquonter. Com
furos parel saícla
do ,,.

mr¡ìË-iülsrüríÀçiieià

cor: preto

¡¿pllica¡te$esiÀ
e devoluç?jc¡

R$ 66,80
em até 3x senr juros
nr¡ cartäo de crédlto

mais fornlas de-pn$Ja mento

calcular frete e prazo

digite o t

quantidade : 1

un¡dade alterar

(:$ffiprÉrr

Este produto é vendido e
entreguo por Olist Pti. A
Americanas gara:nte a sua
00mprä, do pelclitjo dt

entroga. saiba mais

.l

:

.l

?aMecomprar
com

q



,!#t!,PLACA DE CORTE EM POLIETILENO COM C4... R$ 71,25

Voltar ao topg Descrição completa AValiæfuss.-clienleg Formas do p¿gamonto

- r ' "l i; ll:YuuTivü-q9l¡nr'(olrlÝ(¡tv¡r'

ffi Adiciorrar a

Vendido por Marfimetal

Ëntregue por

por nE 71,25
Mais formas de ¡¿gganrento

ffi AcJioionar à sacr:la

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

ô ) Artesanato ) Base de Corte

PLACA DE CORTE EM POLIETILENO COM CANALETA 37 x25 CM -
PRONYL
Código effl0h92h6 | Ver descriçåo completa I PßeMYt

qw" :1; **lk-k 'l (1)Avaliar Broiuts <
Cor:

..¡¡!r,

Hlr¡iri

ffil¡

A,orod utos patrocinad os

I
ffi
tïl

Nã-o-spi.ç--ÇHP

JËTIt
. ;.;'(i¡i'li:\,l' ' r

m,
ì :j,-ì .ffi

Aplicador De Cola Quonte
Bivolt 10w + 2 Bastöes De

r,le-lt0'l-ft90'po¡

R$17,90 a u¡.tn

ou R$ f 7,90

1 x do R$ 1 7,90 6onl luro6

Kit 6 Barbante Barroco
Multlcolor 4009 cores

de-RSzAgd6'por

R$209,82 ¡ur't.
ou R$ 2lô,32
4x do R$ 54,08 sorn juros

Vonixx slrike - rornovedor
de piche e cola - 1,51

c,lc-R0{"19;50"por

R$115,50 a ur"tu

ou R$ 115,50

2x do R{i 57,75 sem juros

Protelim prot wator
impermeabillzante d

ele-Rû?96i?&po¡'

R$296,25 a u¡*t"

ou R$ 296,28

6x do R$ 49,38 scrr juro



U'W 147a¿
cÐ lúVFb

0 que vocô está rrrocurando? q

*Yk:,1¡..#.å.rol1 Fr¡>thtto:; Dit erso:;

I
t'*---"ì

i€i\-.'- -^--:

/1

ô

Pratc¡ Peta[a Funrjr¡ 23,5Crn
(ìód. ltent .I 52 !5 56.1 6.1 .1 )

R$ 10,99
ou oté J,x de R$1.0,5)9 riern juros ver perrcel.amenlrr

R$ 10,99
ù vista nrJ Cortäo Casas flohia ou 2x de l;{$ 5,f.i0 sern ¡r:ror. Pcça jif o sou

l=-J



uW L18,a
OorÍpro p(rlo trt: 0800 ZZ¡ SÅåg Ll¡rug rrLr¡rid,rcVNol!ìDc k Ð., f(NìhÍ $u¡ lojü Íì(¡ttrrh¡or1l(ì$ ¡\tr,¡llblti¡Judl¡ OtllJ lltr sqlri,illrrìÿ,

procuré porcódlgo, nonre, märca,.. 8üìl;Yjlì|;;Ì-,,,--." fr, fr)
H Tcrlps os departaruentrs v (,)furlari tio rJi;r 0elularus fvlóvers Ëletrurjorrrôslrt:os I v u Vititlo inkvuriítir:a

ô ) Utilidadas Domésticas ) Prato Raso

Prato Duralex Primavera Raso
Cód I g o haf k2 Ofl 86 I V_çr*üe-ç.slçao*cçrn p-l_e"ta I .ùuralex

***** Avaliar p¡eçlulo

Venclido por Hb4m

Entregue por

por R$ 7,90
Mais formas de pgganlento

ffi Adicionar'à sarxrlir

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok ' Neo_s_ej¡lg"HP"-

Þ

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado t

de"R$96o;(ìOfror

R$859,00 ¡ ur"tu

ou R$ 859,00

10x de R$ 85,90 sem jur

t.

Produtos patrocinados

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

deRtll9;90-por

R$29,90 a u¡"r"

ou R$ 20,Í10

1x de R$ 29,90 senr juros

Panela de Pressäo 4,5L
Alumfnlo - Clock

do"RS109i0O'por

R$109,00 aur't"
ou R$ 100,00

2x de R$ 54,50 sem juros

Prato Raso Acanthus
26cm - PoÉo Brasil

de-RSíl$i9Oilot

R$28,90 au¡"tu

ou R$ 28,90

1x de R$ 28,90 sern iuros

I



)t
Gourr¡eÈ l,{¿x

o(oo20

)y

*****cavaliaçoes (2

OUANÏIDAÐE +

n$l,to
oü RS9,41 no boteto bancádo (5,OOÿo de descontol

CT'4PRÄR

CCtsP,ìåÌ'aÐi{'riL'G

lnforme seu CEP para simular prazos de enüega

ooooo-ooo

Ent€Êa F,Efe Prazo

Digite um CEP e c{þue no boÉo OK

qn¡crcnimcasDopRoDlrro AVAUAçóES

Com acabamento em alto brilho, o Ft-ato Fundo em Aço lnox Gourmet Mix proporciona para a sua rnesa rnais
etegância e sofisticacão na hora de servir os alimentos Bastan'te poputar em escolas, restaurantes e lanchonetes, ele é
muito ma's duráveL resistente, seguro e possi um excelente custo-benefcio. AEm disso, o Prato Fundo Aço Inox é

muito prático de usar, fácil de limpar e ótimo para conserv-¿r a ternperatura do alimento quente ou frio por muito mais

tempo. A opção ideal para você que precisa de pratícidade e um produto com um bom desempenho na sua cozinha!

Vantagens

O Pr¿to F¡ndo em Aço lnox Gounnet Mix 23 cm é o produto ideal pa.ra consenrar por muito mais tempo a
temperatura do6 atimentos! É higiênico, durár¡eL resístente ao tempo, muito fácit de timpar e lavar, poasua

acabarnento em åtto brilho e pode ser lav-ado em máquinas de [ava-louças. O Prato Fundo em Aço lnox é eþante
bonito e proporciona praticidade no dk a dia da sua cozinha!

Ref: G(OOZO

MateriaL aço inoxìdáve{

Pqso (KG): O,O95

CxLxA 23 x 23 x 2,5 cm
Capacidade:40O mt

.r@
aÉ-

PRATO FUNDOAçO |NOXæ CM

çÂicuL^g

GOURMEIf"tX

ñ .--
.-ç;-

GÇ



15 {J¿

;,::";:;,'".'.::'',,',,,-sb 

¡rods o(idü'o'ur¿n* 

ffi;",-;:"""ätuffi
ffi Tsdos ou departameutu* v 0lrrrtiln riu rJia 0ehllaruu Move¡s HlohurJsrntistii;os lv ti Vkltm lnkv'niúljta

A ) Utilidades Domésticas ) Ralador

Ralador 4 Faces 9" lnox - Ke Home - Kehome
Código fjkkeTge6g I V"s¡-ile"ç-c-riçåe. "c"-smplçfa I Kp.hp.me

i

I
I

I

***** Avaliar fusçlsls

Vendlclo por Eg_Ðislrjþuidcra
Entregue por

por n$ { 2,98
Mais formas de ¡2gganrento

ffi Adicionar ¿ì sil<>ola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok ¡6e_çu¡_o_ÇEP-

Þ

Corrjurrto Menorca
Varanda Quadrado (

de"RS06'S;O0por

R$859,00 a ur"t"

ou R$ 859,00

10x de R$ 85,90 sem jur

ttil
,, t.t,.i
, ¡ ¡11

''l 
t

*tr

;

I
I

I

li jr

n nr,
a ,l

I

Produtos patrocinados

(

'..'.:

\.

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

de'RSl¡9i90'por

R$29,90 ¿ ur.t"

ou R$ 29,90

1x de R$ 20,90 6enr iuroÊ

Panela de Prossäo 4,5L
Alumfnio - Clock

do-RS'l,09i00 tmt'

R$109,00 a ur't'
ou R$ l0É1,00

2x de R$ 54,50 sorn iuros

Prato Raso Acanthus
26cm - Potto Brasíl

do"R02û;Él(Þ1m'

R$28,90 au¡"tu

ou R$ 28,90

1x de R$ 28,90 serr ¡uros



Nos$o$ lrrj¡r0 ltrriria ßu4 lolü fl('o!l¡ilì(fll(\¡ ¡\ct$9lbìlit rdþ [)ul.l (lt, go(rurulrlì,

procure por código, nonle, marcâ,,.

ä Todps os departnnrentou v Ofurtan du rjia 0rluìarcs lvltivort¡ hlohurjonlostictlv I v o Viiltlr: lnh ntiiÍrcil

ô ) Utilidades Domésticas ) Suporte para cozinha

Suporte Plástico para Filtro de Café SR1 10211 Sanremo
Có d i g o h g4J 6 h 5 a 7 c I V"_er..cl.p"s-c,riçåe..-cp"m plc-la- I _S-an.renl e

otrrnçr'o polo tol: (lfì00 773 38s8 J f ,h
'l'5't'rr

ÊüÌ:;Yi:i,1i"i),,,,.-". %) &oj'

***** Avaliarp¡pdulo <
Vendldo por Sacolao.Com

Entregue por

por Rg 6'99
Mais formas de pgganrento

Sj Adicionilr ¿ì s¡,¡<x:lil

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não s"ej.,p_-ÇFP

Produtos patrocinados

(

. ri-.,:.¡..
' "'- '('\'

I :ì:
f.,;r

þ

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

deRS29;90-pon

R$29,90 ¿ u¡"t"

ou R$ 20,90

1x de R$ 20,90 senr Juros

Panela de Pressäo 4,5L
Alumlnio - Clock

cfe"RS.1 09r00"po¡

R$109,00 a ur.t'
ou RS l0tl,00
2x de R$ 54,50 6ern iuroÊ

Prato Raso Acanthus
26cm - Porto Brasíl

do"RSí!t;90"1ror

R$28,90 ¿ ur"t"

ou R$ 2ß,t10

1x da R$ 28,90 sern juros

Conjunto Menorca
Varanda Quadrado (

do"R$96'O;{l0 por

R$859,00 e ur=t'

ou R$ 859,00

10x de R$ 85,9t) sem lur

î



Dülsr uuiärI
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j o a{ Dþite Aqu¡ oi D¡gite Aquì

supoRTE pARA coADoR or cnrÉ rc2 pRETo rERMtc

SANREMO
coD PRODUTO:SRllo2/l

'lF ç =îry

Qtde

ir

G{re3 Fja!

nS g,9o

Veja condições de pagamento >

Calcular o Frete

Vendido e Entregue por Lots Home Shop

raJãc s€i meli C:P

Descricão

O Suporte para Coador de Café iO2 Preto Term¡c Sanremo é um filtro atóxico. Oferece seguG¡nça e

higiene para você tomar o seu café com tønquilidade.

ir
cJt Þ
.f\) c,rt

* t\l
çv\



15 ï¿
15ql
a,Encontre aqui as melhores ofertas

( Organização (0)

(2

(.€

orlrÐê

Suporte para Coador 103 Preto - 25103251 - MOR
(Cód. ttem I529861197)

R$ 11,36
ou até 1x de R$11,36 sern juros ver parcelarnento

E R$ 11,36
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51 f ',,ü
rl

EEUINü
e q u ipa me ntos

(https://wwwequinoxequipamentos,com.br)

!
i

I

\
Q EuscarProdutos

oö
(htr

û'

ps ://www. eq u i n oxeq u i p a m entos. co¡¡(MûA¡ ffi C O RTE B RAN CAconta/) LlsA Sox3ocm

0

SKU: 1 384

Cate g or|a : ruAAA-ç-AKI-E

(hllp-s/lwww.p"suin-p-xç"qsin"ampn!0"s""çam,þrlçqÌegorle:

nr.erI u.to/-uf eosilip.sl nlecacprtel)

R$74,0 o

A tábua de corte é um utensfllo lndlspensável na cozlnha,

pela sua importâncla no momento de cortal fatlar ou

mesmo manusear os alimenlos; pensando nisso essa tábua

de corte fol fabrlcada em material atóxlco que proporclona

pratlcldade, hlglene e segurança, alnda é antladerente,

lmpermeável, de fácll hlglenlzação e super reslstente.

4 em estoc¡utl

I

i* -^"

f

ou R$20r30 o u,"*u com sÿo de

desconto no boleto ou Plx

ou 7x oe R$10r57 no cartão de crédlto s/
ju ros

CÕM F ll'frR

ß)



))
R$ 9,90 D
ou alé 1x de R$9,98 sem juros ver Fareelamento

E RS 9,90
à visf¿ Þ Cai.ãr Pùþ Pe!¡ j¿i ê seu

Ercmire aquiðs r€lhcre¡ ofu¡tas

< CDziÞ¡a

ô

Comprar

VerdiCo pc; LINK OFERTAS e ent€gue çoi Ponto

4;
Calcule o frete e pråzo de entregâ

Detalhæ do prcduto

Relacionados aos seus interesses

9 Usar mínha locali4ào

Suporte par¿ Coador 103 Mamm - 25103252 - tiloR

R$ 1r,36
'îx Ce RS 1f,36

Aiç€ Pré Fomacia par¿ Cabo Ðop 1,30 A 1 ,50 29m

RS 18,.14

ix de Rt 18,44

Alça PrÉ Fomda par¿ Cabo 9,60i 10,40 Acpo6104 Preto

RS 163,15

EY de Rg 29,39

l-¡
cn t-

r!
CJ

a\Þ

o ç

Ïarnpa Protetora de Alimentos Para Micro-Ondas 25x6cm
íæ. ?¿n 15i 5532ei-]

Selecione

TEnsparènf€ f¡



råffiø
lrrlcio fuálvul¡ cje Servh e Tubo p,ìr¡ì Garr¿rfà Térmic¿r . hrvichl

Válvula De Servlr E Tubo Para Garrafa Térmlca ' lnvlcta

Ref: 7891ó91097010

Válvt¡le dc servlr e Tubo ¡rara 6arrala Túrmica lnvlcta

1,8 Lltros

Dlsponlvel: Enr catoqUe

R$45,00

Qtd: I (ìr.rrnprar'

liojr o ¡rrimrriÌo a avrll¡r ci1,to Þroduto

p| Àvirar un¡ Anrho ÿ Favnritos fþ Corn¡rar.rr Proclt.tto

'^ 4 /*i i"lÐ

Descrlção Coment¡irios do Produto

Válvula de Servir e Tubo para Garrafa Térmica

Klt de Reparo para os rnodelos 10019718 e 10019728

Contém:

- 01 Tut¡o de pollproplleno 1,8L - 235mnr

- 01 Válvula Alr Pot com blco e guarnição

Marca: lnvlcta



PEOUERRUCHA
at l;'*ã€r ¡ ¡

);

iválwlede Sucção lwicta 18 L¡tros

ft-
i.lj

o

Características gerais:

);

Klt Vátvula de Sucção lrwicta L6 Utros

Utilizado nas garrafãs térmicas lnvictå deReX9728 i 9718.

Aompanha guarniçäo,/borracha de vedação nova

a-t-,. -.a-.,.-

Categoriæ: K¡t V'álwla de Sucçâo, Pr¡s cie Àssistêæia Técn,i¡:

Comprar

Descrição

lníormação adicìonal

Avaliações (Ol

PESO

DIMENSÕE5

=1*

1óx12x28cm

{

r Õ

Produtos relacionados

Controle sua privacidade

Nc$ slê ug @tbs æa m€llE€r a oa!€€€çãc.

Politie de qivæÍd¡de - Tem6 de uso - Ogt OrÍ

ÀcÊlrô

Controle sua privacidade

l¡cs$ siÞ E ækþs paE mEsæ a ßvæâçào-

Polít¡6 de erÍyåciô¿de - Tms de co - Oet Out

Adoot AdOot

lníc¡o/Pd

ffi: 
^=pär 

u-.'ärvu¡d ue rucçáo lnvicta 1.8 Litros l-¡

\'

ITINHAS OPçÕES ftNHArs oPçöEs

t Torneira para Botijão Térmico TËRMO|-AR t*t"rit".rr.%.¿¡\¡.P{<,rsisÀ+3:.ftbTéÊì;a =qS
SC



rsffi8t
#üH'$n.ilcl

\
Digite aqui o que você procura,

l

^

1';

Q ltasse o mouse para ampliar

occ
Xlcara Chá com Pires ltamaraty 200m1 Porcelana Branco
God. do Produto: 2191329

R$ 29,80

fî lx de R$ 28,31 no cartão de crédito

R$ 28,31 à vista no cartão, boleto ou pix (5% Þesconto) Economize R$ 1,49

Selecione o Tamanho: Selecione a Cor:

uUNICO

R$ 29,80

TOMPRAR

COMPRAR



No0cûs kt0c liìrìlìr Êuû loi¡ fìr(r0l.ililurl($ /tcrncibll¡drdr' {i01.1 (i(' r0turÐllxt

procure por códiso, nonle, marca,.. Plïì;ï,llìili;Ì.,,,,--" ryfÐ #hù

ô ) Utilidades Domésticas ) Copos, TaÇas e Canecas

XÍcara com Pires de chá - Oxfordporcelanas
Códl go af3aaadd50 I V""eld,ç-sc"riçãs csmpl"ç"ta I 0-xÍp"rdB-cr"celan_as

Vendido por D'casa Canra,Mesa E Banho

Entrogue por

por n$ 18,90
Mais formas de paganìento

iji,â. Adìciona, ¿) *¡u<xrlil

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok Nãp_-ç"elo_Ç.8-p""

Produtos patrocinados

0. np¡o potc¡ tor: o8oo 
", 

ttfd'd,fiø

(

Porta Escova De Dente
Esterilizador Uv Placa

deRS78;90"por

R$78,90 aur't'
ou R$ 78,90

1x de R$ 78,90 sent juros

Prato Raso Ronla
Cerâmica Branco Porto

clo"R0fl9r90"por

R$29,90 a ur"t"

ou R$ 29,90

1x da R$ 2ç',90 6Bm juros

Panela de Pressão 4,5L
Alumínio - Clock

do"R01 00;0OJ¡sr

R$109,00 ¿ ur"t"

ou R$ l0fl,00
2x de R$ 54,50 som juros

Prato Raso Acanthu
26cm - Po¡1o Brasil

de"RSíÌS;{X}por

R$28,90 a 
"¡"tu

ot¡ R$ 28,90

1 x de R$ 28,90 sem julo



busque aqui seu prodrQ olá, faça seu login
ou caclastre-ge

1t 0,ð

r6ry
()

inforrne sou üHl#ixe o al¡p scs petr,ópolis roceba hojo rnârcð$ própriao venela rr¿¡ ûnrsricílnas amoricanas soctal

: compre por departamento w merc¿:dr¡ celularc.:s tv e home theator notebooks eletrorlomtlstirns ar cor

páç¡ina inìcial > utilidacJes domésticils > panolas r panola cJe pressão

(? t¿uo-rita 4 eomBaninar Panela De
Pressão
Fechamento
Externo
Antiaderente
4,5L
¡¡{(

. o ig ri ;.ì. ,.;"

Parrela de Pressão
Fechamento
Ëxterno
Anliaderente 4,5L
Para o preparo de
diversas tefeiçöes
no dia a clia em sua
cc¡zínha corno
foijão, sopas,
caldos ou quo sua
imaginação
mandar. Na panela
do Prossão
Promium com
Fechamento
externo cla .,,

mais infgrmaçöes

Bslitlcsiçlrsca-s
dpvpluçäo

R#+'$S$ balxo¡r

R$ 170,90
em até Bx sem Juros
no caÉão de crédlto

rnais formas do pggarnenlo

calcular frete e praza

digite o t

û$fnpr¿ril

Este procluto é vendiclo e
entregue por Olist. A
Amerlcanas garante a sua
compra, do pedido à
ontroga. saiba nlais

últimos produtos v¡stos

Pipoqueira Alumfnio Pipoca
Craqueada N20 Gastrobel

ÁÅ.1À
,, t". ,\ r'i i.

Faca Cortar Pðo Bolo
Serrllhada AÇo lnox Premlum

.r...¡ ..¡ -f...i._'¡t Ì'ì,- r )í

{

't
I

f

i

ä
T

Cuia Para Chimarräo Em
Porongo E Base Enr Metal

\
é

Canoc¡ì,
Polido (

', \'j,

?aMe
comprar

com



: 'l qrç æiâ * hi øù.-JÉî.iû.-

O hEñ¿ s+r CEP

< Ê-_4i;¡¡â/s-s

I
- RS i37.83 )

') ,ist¿ æ ¿r(à ¿Êi 8r¡r:¡ Ìy '¿ de F+ :'1,.î3 ræ ,ul:s. Pef¡ jÉ c sèü

1ììr ¡¡ z i

lÆirjkìi ocr Zôn[¡æ e æ:ieçæ ÊÐ¡ Casas 3¡hia

Catcrle o fret= e p-¿zc rle entreg3

:_

0 Lrs¿r qinha !æüz¿cãc

D"taihê: iio Í{..ju!t

C¿r3útÉíi3:iss

ïi¡e suas d'Jvicias scbre c prc.duio

åi.Ja Få há pa?uri:J 3rbs¿ Ëi" ÿxiuiù.

!4s c¿rriihc

!.linhê €i:a

l4üs xiL+Js

Tg.a.ecias

rÐu

-*'i-Âr'åýr:q

ia
ç_-_.i

iJÈ ::: : ','Ítì.ì ;"i.:

a a

> Atsciñåtc

> iltàrÉs e prcCu'os ñab busGCas

ÿ ¡ì.'¡rel!i.,-.. l StaSãæÉ, i:i¡n r,=¡-1 i iè,:æ¡t:,:!.Ý i :EF agi.lî. j:S I ,:¡iF;::i.O{i 2a-î*¿::.9û !
la t r <>.'-!*4: í ¿õ ì 3ç ?¡ : r. : ; TeeÞ.€ Í : !: 1r.Èf<-13È

Paneta De Prsssãc 4.5i Panela Ce ål.umir-'ic Ân¡B.jereñze 3incy. \'!pt
:aÃi tÈ¡ i?2ì33::)9t

Rs 1S7,89
¡t .:é 3; i: ÎS2ú.,qe sF,:r¡ú3 ÿei pa¡celar.€nta

Amb¡ente
1r3C9ó seguro $

f-..¡g).

&'=
4.



1ü
Nos$og kfos ltrrlìir GUD lo¡¡ lì0rlrtl¿1rilrloî ,\{a,t9¡bllrdo(irr í)tll.r drb $orlutÐ[ÿ) Octrvt¡rlo ¡rolo tol: 08()l) i73 5831

procure Þor código, nonre, marca... 31,íì:;ïlì9;Ì-,,,, .-, qb #fu)

ô ) Utilidades Domésticas ) Acessórios para Servlr

Garrafão Térmico 3 Litros Camping/Praia Conserva Líquidos Frios Invicta
C ó d I g o f k48 e ef 59c I V",er. d es^c_rjç"a"ç-_øo mp-l-e""t"a I I n"v-l c.la

***** Avaliarprsslsla <
Cor:

Vendldo por AT E-commerce

Entregue por

R$ 42,99

R$ 41r70 tcx do descorrto)

Mais formas de pggamento

ffi Adiclionar à s¡.¡r;ol¿r

Gonsultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Nãp_seLp_eFp

Produtos patrocinados

n

''\iì

I

(

Po{a Escova De Dente
Esterilizador Uv Placa

c,le.RS78i90-psr

R$78,90 a ur.tu

ou R$ 78,90

1x de R$ 78,90 senr juros

.¡.< !_._.-r..

Prato Raso Roma
Ceråmlca Branco Porto

do'RS29r90-por

R$29,90 a ur"t"

ou R$ 29,90

1x de R$ 29,90 sem juros

Panela de Pressão 4,5L
Alumfnlo - Clook

de-R0,'l09i0O por

R$109,00 ¿,r"t"
ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sem juros

Prato Raso Acanthu
26cm - Porto Brasil

do"R$í18;0(lpor

R$28,90 ¿ rr.tu

ot¡ R$ 28,90

1x de R$ 28,90 sem juro

n



)
ou cté 2x de Rg22.92 ,.,., )ro, ver poí.elomen:ov

Encontre oqui os melhores ofertos

:iìicrñe se!i ae¡

( Re!ógicAnolþiæ

Gorrofõo Térmico 3 Litros Vermelho - lnvicto
íO5ti. itæ 150¿257¿at)

)¡

4q R$ 45,83
à iisto æ rirúJ axùq ou à de pS 2292 sem juros. peçe jd c seu

Ccncrcr

VenCilo e enrl€gue por Olist

Coicuie c frete e prczo cíe 
=ntreqc

9 Jscl rn!¡ho locslìzccõc

Ðeiclhes cic proCuto

Tire suos dúvidos sobre o produto

,Aincis nõc hó peçuntcs scbre este produtc.

(€j

È.{eu csÍYìnhc

hJinho conic

!Jeus pedicios

'

'

F¡q)

R$ 45,83

Teler.enCos

.-i¡ci æil: ¡C(ì-l-ü363
é,..l l-¿sR, cì

t 
.çr.-)

a$.



lndústria @

ô (https://www.b
(https://wwþ

brlcarcinho/i

akca.com.
Telefone: (5113772-2800 I Whatsapp: (51) 98475-0844

#f*4ø
ndéx)

m.brlcontalindex)

Digite o que você procura

LINHA CAMPEIRA v (https//www.balca.com.br/campeira)

PERSONAT-lZAVf lS w (https//www.balca.com.br/personallzavels)

SOLINBRAS FACAS ESPECIAIS w (https://www.balca.com.br/solinbras-facas-especiais)

UTILIDADES DOMÉSrlCRS w (hüps//www.barca.com.br/uti[dades)

rx fintrcoalïo(r em
EJil todo Érasil ffi Pnrcelarnc¡s erl

ató l2x @
Pilç¡amonlo
vla Boleto

r-Ìì (.l0trìDrâ uarantido
Y/ Loja'too-'¿ segrrra

^

O (https://apl.whatsapp.oom/send?

text=Bacia%20lnoxo/o20160/o20Lltros%20como/o2OTampa%20hllp%3A%2F%2Fvwrw.balca.com.br/bacia-lnox-16Jltros-com-tampa)

I lnlclo (https://www.balca.com,br/) / UTILIDADES OOtt¡ÉSftCRs (https://www.balca.com.br/utllidades) /
INOXIDAVEL (https://www,balca,oom,br/lnoxldavel) /

Bacia lnox 16 Litros com Tampa

Códlgo: 2608 Marca: lndústrla BalCa (https://www,balca.com,br/marca/lndustrla-balca.html)

12x de R$ 31 ,21
R$ 310,86

I orca mento ou dúvidas?

GotButton (httl:



c\ Hrjl;(:i.ìf I:,loí1ili.,:,.i., frìiìr,:?).: (¡ fjir ;l(> íììi:iiti...

Ig5,¿

" , l6õfl
I lnfornrc seu CEP

Vocô também pode gostar maglcllck acenclecJor

Voltâl à lista Casa, Móvels e Decoroçtlo > Cozlrrlro ) Utensillos cle Preparoção ) Outros Utetlslllos CompBrtllhôr

Anúncios do vendedor

R$ 69'o
12x R$ ti'n

Culâ Mnclelrs Chlnrarrão lmlrt¡la
lfJe Roxo E Ceclro

Ver m¿rls anúnclos do vendeclor

R$464*
lox R$ 46!" seilr Juro:i

Frète çJrátls

Polentelrô Parrela AlUrnl¡rlo
Fundldo C/engrenûgel11

R$4400
Ëspátulâ lnox Fechâclo
Altlsslmô Ouolldacle

Novô I ? v(rnd¡c,los,

Bacia lnox 16 Litros Com
Tampa

R$ 374nn
em 10x R$ 37so serrr jurcls

Ver ()s rìrelos cfe pôgênrontc)

H) Frct(Ì gr¿1t¡s

fialb¡r os l)r¿ìzos dc (eílrogû o as Io
envì0.

Calcular o plazo de entreç¡ô

Disponlvcl 5 dlos a¡:ós su¡t colTrpri

tJlttmo dlsponfvell

Cortr¡rlrrrr irgora

Adlclonar oo calrlnho

+) Devoluçi\o 0rdt¡s. Vocìô t(ì0ì :3Ct cl¡os

lJó)ki (l(t f (+c(ìl)lrrì(".nto.

Q Conrpro G6rontldo, rec€.,bir (r prôciul
risllerondo oÚ cJovc)lvorltos o clitìlìtìi

ÿ Mrlrt;aclo Ponl(l!i, Vfi:ô â(ìurrrulr) fl3

Q 3 nr.lses (te goronlin do filbrlc¡t.

ii lnformaçðes sobre o vendedor

i I Poslçao
Arvorr,lzinh¡r, Ri¡: (i¡r¿lnclr,- t.)0 Sr.¡l

102 æ
Vc'ndâs rìos

últl¡ìor¡ 365 dLts
ftrestl born

¡tendlnrenlo Þr0r

Vo| rÌr0is d0dos dosto vencloclor

Asslne o nível 6 do Mercâdo Pontos

Econornlze com os rnelhores bene

Arssine o nÍvel 0 ¡r píìfl¡'de R$ 19,9

o(;clnnlnize erl lreles, í,ssl'ìittur'írs (

titt /¡ra ntínS.,, pilç,fìtllontcr!i c nl uilo rnf

Å

Ca racterísticas principa is

Marca Balca

Modelo lnox 16 lltros

Assl¡le o nfvel 6



ô (https://www.balca.com.
(https://urw{,

Telefone: (51) 322-280L
)vhatsapp: 

(s1 ) 98a7s08aa
#(htþS://WWW. ]Ìtra.aO-.bld)ro*r"rarc¿(htþ'/ww.ba€.@m.bÍ/rur@/¡nd*ùia+a¡€.htn¡)

brlcarrinho/index)
12x deR$ 21,46 E (htþs://www.balca.com.brlcarrinho/index) 

.

,=,-gSiP:11yY;9:1::::::-b1:::.1:g2=
br/conta/index)

_*-æ=.-

D¡gite o que você procura ,q

LINHA CAMPEIRA v (h@sr'/ww.bat€.ærnbr/€mæ¡E)

peRSO lrlRt-láVg S v (htÞsr/sffiv.barca.æm.br/peMnatiaveis)

SOLINBRAS FACAS ESPECIAIS v (htÞs'/ïnffi.balca.@m.brlsotinbras-bæsgpecia's)

UTI Ll DADES OO tt¡ ÉStlCRS v (hüps:/¡ffi.bar€.æm.brluriicÞdæ)

-l-,!. :::"::;t xt! = ¿!\
*-' lodo Sñsi! i-j

ì¿1ì:i:ilì>: ?i
llé tex

O (htÞs://api.whabapp.æry'send?

text=8aciâ%20lmx%201oo/.201-nros%2ocom%20Tampa%2ohrÞ%3A%2F%zFw-batæ.@m.br/baciaìrcx-l

- lnído (ht&E/ww-bat€.@m.br0 / UnUDADES DOMÉST|CAS (hüpst/ww.balÉ.@m.br/utiidades) /
INOKDAVEL (htrpsÿ/w.båkã.ønbr¡noxidavel) /

ftp s ://www. ba I ca. co m . b r/ca rri n h o/p ro d uto I 4884g6 o 0/a d i c i o n a r)
Estoqæ: D¡sponível

:s *-..9r€9.ã I
lx de RS 213,84 s€m iurcs
2x de R:i 1 I I,73

3x de RS 75,58

4x de Rll S/,51

5x de Rl9 2t6,67

6x de RS 39,46

PaÞlæ v

7x de R$ 34,30

8r de R$ 30,¿15

9x de R$ 27,45
'l0x de R$ 25,05

llx d€ R$ 23.09

l2x de RS 2'1,46

ü|ffi *s- R¡ 213,8¿1 :

Calculeofrete ,CEP , Of

Bac¡a üpo øba, fabri€da em ¡no)Ç æm tampa

Ãledidas aprox¡madas:

39 cm de diâmet¡o

1l cm de altum;

Capacidade: 10 liùos

lde€l paE o ænd¡c¡onamento de æmæ e vegeta's. Tem bætante res¡stênc¡a ao tempo e é prátiæ pam a limpeæ,
t¡-uendo pEtic¡dade e flexibilidade æ æu dia a dia, é um ¡tem trad¡cional e næssário em seu br, além de ter exc€lente
dumbilidade.

Produtos relacionados

(htÞs'r\ilw.balæ.æm.br/baciæ¡rcx-1 2-liborem{ampa} H-
o) ;-,-q", õ,\^(

âÞ
ou dwidas?

@nd stria

Bacia lnox 10 L¡tros com Tampa
Orçamento ou du¡das?

Ge€unnn :.il}r

e. 'r

G€eri.c¡ ahno:



fS (https://www.balca.com.b
Telefone: (51) 3772-2

(https://wwg

8oo O whatsapp: (s1)gs¿Jã-oe4{

r6w

,brlcarrinho/index

om.brlcontalindex)

Dígite o que você procura

LIN HA CAMPEIRA w (https://www.balca.com.br/campeira)

PERSONAI-lZAVf tS w (https://www,batca,com.br/personailzaveis)

SOLINBRAS FACAS ESPECIAIS v (https;//www.balca.com.br/solinbras-facas-especiais)

UTILIDADES DOMÉSrtCRS w (hilps://www.batca.com,brluflildades)

rx l:ntn¡oalllon (.lrÏl

Êrir todo Érasit ffi Pamclanros em
äté lzx m P.r<lanre nlo

vla Boleto
âì Cornpra gatantidri
YJ t-o¡a 100% Sugura

o (https://api.whatsapp.com/send?text=Ba cla%20lnox%2003%20Lllros%20http%3 A%2Fo/o2Fv,¡vtw.balca.com.br/bacla-inox-03-

litros)

I lnfclo (https//www.balca.com.br/) / UTILIDADES ÞO¡¡ÉSflCRS (https://www.balca.com.br/utiltdades) /
ll,tOXlOAVet (https//www,balca.com.br/lnoxldavel) /

Bacia lnox 03 Litros

Códlgo: 3970 Marcar lndústrla BalCa (https://www,balca.com.br/marca/lndustrla-balca.

12x de R$ 6,75 I

J

f

R$ 67,32
Orçamento ou drividas?

GêtButton (httt
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t* rfr

16el

Bacia Aq:o lnox 7flcfir 3 l00nr l

[jr:rtinox

,a\.¡i:.:.:i\ì;)O

#****
l':cÍ.. )ü4'l

(..or')',r::ê r 1:r I rrc: (l!;r.':l

firt ri4.1,.,t,,,

f vG'O
ÿ

l:il.I¡r,-t,''r'I' | '¡'-r''
(:ii.r ä vi:;t.n ricl
br:leto:

r.:r)rIl rJeilr.r)r itö dt)
f)()ri

z.|' l)() i"l'.li :r r,ijr.i V
j,.rro$

.ffi
iËt"$

t,-,

I

l lfi I (.)z,,g¿>,
,''''. ' ! '\. t',\-' :r''''','l¡. .. r .. l' i í.' l.l ¡r.

ffiI t.',r'.i:r'i, ( .- 
' 
ji;r( r;r'' r !,',,1Ír

I")r¿;:t: l,:;.'ll¿:r ¡.rc:Íitåoer1r. lll-ìi.:¡l,l ¡:r. i:..)l i lìlr:,.(..i1Ì\

.Nl*;;.:l¿t.-::tllL

.,:fiL j.
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[:ì¡:rC lo ¡\i< ' I Iril¡ .j2crrt clirr t)lii rr r<i,r:l <:¡ r...i:i¡:liirc: lrJ".ld<;, .i.ltlx)rrrl Filr t.irto.<

ì\4ðl:$rtill: Aç-.o I r',oyirJil,¡el
'I 

¡rr'¡on I r,:>: .52 i::rn

tl. a p;ir; rcjorle,ii. ì0r) rri I

f:?,:tf . rì 02.01 /+(.)li0r) - [Jar: ¡;r Âr,:r:, tfrr:r¡.l2cr'r.r Ër:rrt.irr,:>x

(:^f"ì.^Cl' I f"i i ::ìf I r.-¡l :i

.A\AL.lE [:li,-l-i:
f::)f ìoDt.fl r.-ì

***
*,*

I

I

I

I Digite o titL¡lo

Ainda não há comentáricrs para este produto.

ffi



:;i:,ii.1¡r.¡.,¡ri i.:.:r-r.¡.,¡r.rrir.r, t:t.r/,i,,frrrrlr.'.j 10 9v¡
169ï"

0 qt:lt vlrl proilr,rritlr

Lisla..de
rurqeÂre5

Faça se, MlnhALqgrÂ Sa¡cla
OU
Cadastre-

T,rri,rr ¡s te Cas¡. Cozinha QrS¡¡i¡ÀCãC LjmÞez¿ E¡pqde-E !3ze[
CASA cozINHA oRGANIZAçÃQ LIMPETA EseoEIE HIGIENE ALIMENIQS

E LAZER PESSOAL E BEBIDAS

Atimentos Ë Bebldas Elngggdgi PepgliliÂ ir..,i,jr,.l'i,
EBINOUEDOS PAPELARIA oFERTAS llsqli¡ Ver todos

t).,.

(t

.;)

,J
t:
,l'],
{i

COZINHA e dspilf¿mcoþswg

ü

ü

^ry

l0 avâÌlaçöe¡).

Bacia de Ptástico Redonda CoIorida com A[ça
28L

fì(1l,,tr érìcr ¡: tifitìfriì f.lì.':,t. f.ìi5(hkilc'

l::ìfiì 2-4,9f,
em 12X de RS 2,08 s/Juros

('r'ì fl l l'ìr'ilI ll:)t t¡rlr't [''r

'jr tJil:.i:.rr,:lr I tti:1a tlc [)¡ rir:.;.r:i. i:(r-:i

Ca Ic uIe
frete lntrttl aquì {i s,l'.r (::ÍiI)..
e ptazo:

DESCRTçÃO

A bacia redonda da Rischioto possui um ótlmo acabamento e Þegas reforçadas.
A capacidade é de 28,0 titros e seu o deslgn facitita o manuseio. A bacia redonda da Rischioto val te proporc¡onar praticidade na hora de tavar roupas, sendo perfeito para

sua rotina de casa.

- Composição: ptástico.

- Capacidade: 28 L¡tros

Dimensão: 54,2cm x 54,2cm x 20,7cm(C-L-A)
Peso: 2809

'rEste item possu¡ sortimento variado e não é posslvel escother a cor. A cor recebida pode variar confo¡me a disponibiticlade do estoque. r*

t.;L

Quem comprou, comprou também



L7
1W

O 0ló vl¡ltontot
å F¿¡çâ t..ouiñ ou Co(l¿rslftþ$o

Busoor

R$4ó,94
3x dc R$15,ó1 senrjuros

R$44,50 no bokrto ("5%)

R$¿14,50 conr PIX (-5%)

(¡

Âþrct()NAR Ao cl\RtìtNH()

ô

RAo Al"l¡ilENTÀcÀo BËfìcog a cErrcAtrûs Eot.s^s Ë MocHn.As ñRrNeuEf)os cARRrNnos E rÀDËrRtNHAs ENXo

Páglnalnlclal > Hlglene > Baldesebaclas > BacladePlástlco27,5L.Sanremo

Boalo de Plústloo 27,51 - Sonremo -
Azul

Cód.: BGBC000l. Marca: Sanrerno

T rol

.\

^
COR AZUL

{ , |oc)
:i, I.

rì.1

L.l
t

Calcularfrete e prazo

ffi,*o

I Curtir I Avaliar

AV^uAçÕES (o)

CornpaÈllhe

FAIîE'BOOK

Vi¡cû r:orrh<¡: c ct;t+l ¡rrrtdrttcr?
() r¡uu pocfc: nos ,:nrrta¡'sobrq clc:?

/ rlelxe sua avallaçåo

TriÿrT1ÉR

Prática. Exclusiva pâra roupas de crlanças,
Material reslstente e duradouro
Capacidade para27,5L

â1ßlBUToS +

fh

Digite seu CEP

PR00u10s REt âct0itADos

s



¡)âpel6rla

,wa

Que¡ìtroZ

Home ) Bacla 17 Lltros com Apllque Azul UnlnJet

Bacia 17 Litros com Aplique Azul Uninjet

Sela o prlmelro a avallar este oroduto

R$15,25 EM ESTOQUE

SKU#: 102789

Compre 3 ou mais por R$12,44 cada e economize 18o/o

Qrd

l^i:"1

Adicionar ao Carrinho

.h ADIC]ONAR PAßA COMPARAR

CEP

Buscar cep
Não sabe o CEP? Procure âõul



T7Z4
rT2A

ffi&"HVe-
Home > Utiltdades Domésticas > Limpeza > Bacia

sKrJ 99154135

?

Bacia Plástica 17 litros

Por R$ 11,67

ü

^r

1 + COMPRAR
ß)

Calcule o frete

Não sabe o CEP?

Precísa de aju<la? Estamos online!

OK



NossD$ k)iD$ liilìhrr $t,/¡, h¡û no(¡trl.1rr0¡los ,\t\'09ibll¡dtdo Guh d!, sot um[(ì¡)

L I d,t{
1f'3"

Ocrrnpr'tr polo tt¡l: 0t]00 i73 58SB frt,r¡g puil¡'los Ç
,rtcnrlinl,lnlc'

procure porcódlgo, nonre, marca... P:ill,'Yïll3J]-,,-,." Wb &)

ô ) Utilidades Domésticas ) Bacia

Bacia Ganelada B litros - Plasvale
Códlgo cha6ga3fgb I V.e-r de-s,_crlç-ãp.- p"p_mplç"f"a I Pla-s""vale

Vendido por Tt Gourmet Utensflios

Entregue por

por R$ 1 4115

Mais formas de pgganrento

g] Adi<>ir:rrrar' à s¡,lrxrlir

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Não sei o CEP

Produtos patrocinados

Porta Escova De Dente
Esterilizador Uv Placa

de.RS78i90"por

R$78,90 a ut"t"

ou R$ 78,00

1x do R$ 78,90 senr juros

Prato Raso Roma
Cerâmlca Branco Porto

de"RS29;90-por

R$29,90 ¿ ur"t"

ou R$ 29,â0

1x de R$ 29,90 sem juros

Panela de Pressão 4,5L
Alumfillo - Clock

do"RS,'|,09ìo0.l:}or

R$109,00 e ur.t"

ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sem iuros

Prato Raso Acanthu
26cm - Porto Brasil

do"R$2tì0t).FoI

R$28,90 a ur"ru

ou R$ 28,90

1x de R$ 28,90 sem Jurc

I
.t

\\
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Lqg¡o secolã
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Cedestre-Ás 

cÂsa
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tt
T,:tJ,rç as Cozinha OSr¡jzÀcão Llmnez¿ Espede.ELeug¡ Alioe¡to¡l-fieÞjder fuip¡¡uedos PepÊIad¡ il,.ri.;,r,:t,

'..'t .ý.1)casa coZlNHA onc¡NznçÃo LlMPL7a ESPoRIE HTGTENE aLrMENros qBNAUEDoS PAPELARTa OEEBIÁS lsqþ¡ Vertodos

l':*lfiútcrli'¡jr,lirl ) l^l.ljlf:1fi:1A ) .lÌ¿llc*i..r:-1;Ìaftìils :. liì;rc¡¡ :J,r Ptó.;tr,:Ð r!crr'rn(l¿ r:r:r, ¡r.tça gl_

E LAZER PESSOAL E BEBIDAS coZlNHA e deÞartallsÂle¡

Gçm
ü

l0 avetleçðesl,

Bacia de Plástico Redonda com Al.ça 9L

Fì":furôn¡ig. li6l0.1 þ1t¡ti::r. ñ¡sih¡1)to

fìÎi l 1.,9!)
em 12X de RS 1,00 s/juros

r..Ìo lrr Ë¡r ¿i r' [ 
)r r:,ilt¡ l:il

Â:i li.ir;il :rr' .ì ; i¡, ie ri.i frI rf i,¿r, î:rji.

Ca Icute
frete
e prazo:

lrrsita rqui o rur (iliil:r.

DESCRTçÃO

A Bacia da RISCHIOTO é utensll,io indispensáveI na sua lavanderial

Dimensões: 39,7cm x 36,6cm x 12,lcm

rrEste iteñ possu¡ sort¡mento variado e não é posslvel escolher a cor, A cor recebida pode variar conforme a disponibilidade do estoque.

Quem comprou, comprou também

OfcrtollltRllfi¡ñr ík¡til!l!+!r



))
R$ 42¡56 no boleø )
RS 44,90 em até lx de R$ rt4,90 sem juros

El Formas de paEamento

CôiliPRÂR

Frete e prazo

lns¡ra seu CEP

Descrição do produto

CA¡IECA HOTEL 14 Cl¿l Coll CABO DE BAeUELtTE Etú
ALUMiX¡O Z LITROS ABC
DEsCruçÃO DO PRODUTO

C¿nec¿ em alumínio com cabo em baquelite.

Utensílio culinário, para aquec¡mento de líquidos em geral. Recomendado uso em fogão.

Antes de usarlave com água quente, esponja macia e detergente neutro, não utilize esponjas ou produtos
abrasivos.

flCHATÉCNICA

Código de barras 789693?4f52T2

Referência 527

Marca ABC

Composição/Material AIumínio

Dimensões aproximadas da embalagem (cm) 15x14x23 cm

Peso aproximado da embalagem do produto (kg) o.zoz tg

gxp6Rlo o
- !? (ì

GasrQoNòÍlco

O[á, o que você procura?

Eg CA}IECA HOTEL 14

REF:10127 H

Tamanho

{
.üq-ìF

tr VEJA TAI{BEllg si
c$



ctr n¡rro poro t¿¡r: 0800 773 s'sâ yj1¡,##N('sco9 kirrs Tùrhii GU¡, lo¡ir [ìo(rrtl¡nullos ,\ce01lb¡lld0dt, Oillil d!, eoliur?roÿ,

procur€ por código, nome, marca,., ll,1;ìll;ïill:1,?,iì-,,--." 'itöù fr,.:'ö

ff Tados os c{e ¡rar"tanturrtus \' Olurtas iio dia t.)e[rlars ivliivuts; Hìok,¡tJornóstii;ts 1 v + Viilim inhrniiilica

ô ) Recém Chegados ) No Magalu

Caneca Fervedor Eterna Polida Alumínio 2,6 Litros - Nigro
Código fe82e9g28k I V""ç,r -d_esçrlça"q çpmp-le"t-a I N_içlrp-

Verrdido oor RBP Store

Entrogue por

po' nE 48n90

Mais formas de piganrento

i,:ì ¡\dir>ionar ;ì si,¡tx:rli¡

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 ok Nã-a"s_çLp Ç,EP

, . lr'
' i ., .::,,

Produtos patrocinados

^

Renova Be Colágeno +
Acido Hialurônico LoJa

de Rtl 77i70 po¡

R$168,82 a ur'ro

ou R$ 177,69

3x de R$ 59,23 6em juro6

Depilador Elétrlco Gama
Oasis Sensation Bivolt -

cle'RS069;60'pør'

R$358,51 au¡'t"
ou R$ 3ô9,ô0

8x de R$ 46,20 sem juros

..:tl:t Il.-í ir'....'"/''ity

Máscara de Proteção
Resplratória KN95 3D

do-R$û5;5(Ì ¡tot

R$25,71 a u¡"tu

ou R$ 25,71

1x de R$ 25,71 sern juros

Cenario Mesversarit
Chuva De Amor'l0C

do"R$50';{)4-po'

R$59,04 a ur"tu

ou R$ 59,04

lx de R$ 59,04 sem jurc

@
\sdï

i'

-:1.1,"

i tlTr¡.q:
'(ouk¡ o,

?ri



1,7

ô ) Utilidades Domésticas ) Canecas

Caneca Alumínio Linha Hotel Com Cabo 18Cm 4 Litros-Nacional
Cód lgo f955fl hb97 I V_er-d-e_sprjçaq. -cpmplele I Nacjon"al

Nossos ktos follïq sUD lojir fì(,(Írl¡¡\ilk)ß ,\eosslbllldudtì Ou[l tit, sor¡uruttç;r Octrr¡:ro polo t¿¡l: 0tì00 773 3838

procure por código, nome, marcã,,. Êlill'ijiìfiiÌ*,r..- qù

# Tçdps or* t{epartanreufori \r (.)frlrlas rju rii¿r 0olularus Mrivors HltilrrlrJorn(rslictts lv u Viifeo lnhrnÍilir:lr

Vondido por T.T.Gourmot

Entregue por

RS 76,82

Rs7 4r52 (3% de <tosronro)

Mais formas de p¿garìento

6þ Árlir:ionor a sac;oli.¡

Consultar prazo ê valor do frete

00000-000 Ok i NäCI sÊi.o" CFp

rulT

Produtos patrocinados

PoÉa Escova De Dente
Esterilizador Uv Placa

deRS78;90'por

R$78,90 ¿ur.t'
ou R$ 78,e0

1x de R$ 78,90 senr juros

. 
t--1.' 

" ','''\ ..-tr\
'r ì
t:;

Prato Raso Rorrra
Cerâmlca Branco Porto

clo"RSfl9i90-por

R$29,90 a ur"t.

ou R$ 29,00

1x do R$ 29,90 sern juros

Panela de Pressão 4,5L
Alu¡nfnio - Clock

de-R$'l040Opot'

R$109,00 a ur.t.
ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sern juros

Prato Raso Acanthu
26cm - Porto Brasil

de"R$2û;901ror

R$28,90 a ur.t"

ou R$ 28,90

1x de R$ 28,90 sem juro

ì:....

(
, 'ì\:,

riÈtt! ü¡4É 
.



Fotos I
17 9,1

7B-r "

CANECA HOTEL 18 CM - 4,5 LTTROS - CABO BAQUELTTE -

ALUMiNIO ABC

R$ (BRL) s 1,40
R$ 48,83 à vista com desconto Boleto Bancário

ou 1x de R$ 51,40 Sem juros

Quantidade:

t E coMPRAR

Simulador de Frete

CALCULAR FRETE



oldr, faür¡ sciu lugilt

!73r¡
L797 ,

busque aqui seu proq
ou cadastre-se

informe sou üHFro r¡ app sou petrd¡rolis I'ocoha hnio rnarriì$ ¡lróprias vendt na amorir:anao umerieanas r'+oeüå

: compre por departamento . merca<Jo celulares tv e hclrne theater notebooks eletrodomesticos ar c

páglna inicial > ulilidades clomésticas > utensflios domósticos ) utênsflios cle cozinha ) potes cliversos

Ç favoritar 4 csmpefiher 0onjunto
Jogo 6
Potes
Herméticos
Hermetic
Ware - Lig
Brin

Kit 6 Pote Tampa
lrava Retangular
þlornrotlc Waro
Hermótitxr Vc¡r:ô
precisa arganizar
sua alimentaÇão
conr estílo?
Temos este lindo
klt, com total
c¡ualidade e apto
para rnicroondas,
Se surpreenda
com ostar
novidade que
trazemos. Êste
item é.,.

mai.ï inforjnaçQeS

Lal.f !se-d-e-"tr-qc"a
ç-dçv-çlu.ce.p-

R$ 98,99

{¡.

em até 4x sem juros
no cartão de crédÍto

rn¿¡is Îr¡rm¿ls dr-: ¡¿ggamentcr

calcular frete ê pråzo

cligite o t ok

quanticlade : 1

unidade -a-[lera_r

(:{:}Í'i'Ìirv.ilr'

kste produto é vendirlo por
Maravilhas pgg s tAI e
e'ntregue por Americanas,
que garante a sua comfJrÍr,
do peclido à entrega. saiba-
nlais

.t
i

ì

i

i

i

últimos produtos v¡stos

haixou

P¿¡nc¡la De Pressêio
Feohanrent0 Ëxtc-:rnr:..

f

Pi¡roq ueiril Al urn ínicr Pi¡roc;a
Crer<1 ueacla N20 Gastrclbel

F¿¡r:¿l Cortar Pão B<¡lcl

Ý

,ý

Cui;¡ Í
Poron

?aMe
comprär

com

Serrríl he¡da Aço I nc.lx Prc-rrrtiu rn



Conjunto 5 Potes Herméticos Hermetic Ware - Li... R$ 74,68 ¿ vista

1$ 0¿
ffi Aclicir:rrar ' t-I'B 

Q,#

A ) Utilidades Domésticas ) Pots

Conjunto 5 Potes Herméticos Hermetic Ware - Lig Brin - LIGBRIN
Cód lgo Je4JJJ4455 I Ve-r_deç"crlça-q. c,stnp-lpta I _Casamþjenle

Voltar ao topo Doscrição complcla

. - - -' i;ì rvlluv lrÿ uePgl t(rrll(¡lltvit

AvaIaçeS-dgg.-elieilgg Formas do p3gamento

***** Avaliar prsdulo

Vendldo por Vl-lútl|Sh-a¡)
Entregue por

de R$ 82,99

por R$ 76,99

R$ 74,68 (3% dei ciesìcc)rto)

Malç-formas-dç-Ra g amerþ

¡S A<lioionar ¿ì sn<xrl¿l

Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Nãc..sej".p.'Ç.Hp.

'.,,,1 ''-l:...-\t'i

,fu

^ffi,

Produtos patrocinados

Porta Escova De Dente
Esterilizador Uv Place

deRû7q90'por

R$78,90 a ur"t"

ou R$ 78,90

1x de R$ 78,90 6em luro6

Prato Raso Roma
Cerâmica Branco Porto

do"R$f,9i00"pot

R$29,90 a ur.t"

ou R$ 29,É10

lx de R$ 20,00 Eem iuros

Panela de Pressäo 4,5L
Alurnfnlo - Clock

do-R$.'109i(lOJroI

R$109,00 a ur"t"

ou R$ 109,00

2x de R$ 54,50 sem juros

Prato Raso Acanthu
26cm - Potto Brasil

de-R.$,2{Ì00,tror

R$28,90 a ur"tu

ou R$ 28,90

I x de R$ 28,90 sem juro

\¡. .:ùri,
.+ù:_.ir.úý

\..
.;hs-J;-".



1go4no22 1359 Areaiaãnæ

bfack phone em3h ' queeero >

busqæ aqui seu produto q f$Ë:f".

:ÍôrJn? *ù CeP aa:x€ c aÞ3 raftls hÐie rura-s Xó2!iæ p'Ðrk¡¡os ¡¡{€rrÈ3í*åô vetdå ea arìP¡isÐìs a¡r*tÈæ s@Èl

_:bdc6deeal*".= : "ïî 
.:"1* *oTT:* rfc.úá¡iz :v.:hoæ**'--..:,*.*!èts ñw.: åde

çá¡i€iËjg ) i.€ão > r(ldêh ) €3¿iér.þ

""u,","o,";il;;-*ä#;äî;*j;îffi :*2J
Témi= 42 Ljbos Au I Com Rodinl-ìa Mor em PonEção I Oftrtas É Amicâ€s19tUÍ202.13'59

Ccldís Kliex Tefls Gzc

=É 
Èìi* i.ai¡+3 !âlh1fb 2

RS 359,0t ã'-,*
7x de 5f,28 sl66

I
I

Kß R€ióglc VsçiEx
t;æl:ño Azl +CaiiYelê.

r"-'"-.i--'-

vicr¡¡:r4x
PGb + CarÉ€|e...

I
-¡ìl- 1..i.-

Iir
,''¡&*j*

3

E

Cc=.1áû *a de OE sdteitc

=spuila 
1,88x3,6tx!,æ Ð-3...

Kit Ret¿gio
Âl€efL-:

Çaaiel { æsaa

você tarnbêm pode gostar de...

Câixa ïèmk; D: Rcdôs
Gr;æ 5C€ 44?.3 Lli

r¡
ã krd¡B

Caixa Térmica 42 Litros Azul
Com Rodinha llor
'-r :.: :-:'ii': O baa_!:@ta

C¡iE :¿ria ¿12 iïÞ ¡3ii ær R¡drÈE
ßøíPæ æmpæi!ã se¿ di¿ ý 7aà,
ar+i+J seié f;sæ gæü. æ b95Ìlæ
€stsÉæ p¿Þ c s.ìru. a Ca:s
TéFiå ¿2 LhÉ tåq é ;cF
bdsrs6äÊllDæi@::rÉ ¿r: p.LTFFEelt
i._

R$
354,51

åbubr fæ:c Ê
Þ?c

RS 174,96
3x (þ 5432 ÿ,1r€

RS s.000,00
8x de ô25,00 e'isr€

Rg 4.5ûÐ,80
3x de 562,50 ýtG

=âé 
7riÈ

PS 5€,64

-,¿is ÍGaNs .ig
tær, êa,:ê

quern viu este produto, acabou comprando

råÈ úi¿rrcõ€s

slíri€ Ce ia@ e ic.rctJaãc

=sle 
lñdil'o ¿

ve+¿ktr sg6l¿
ålsêSbe *regæ
pry A@.icâË,
qæ gdæte ¿ sG
F,,PG.Ðtaildoà
e¡iEga- æ¡b5 ÉÈ

i ãitê o!.ÿiÃ

CâeT¿rtr€3aL¡sCÐ
Rû4*1å Cæ{i+ã, Peg....

aara Teft¡æ 50 l-E T, rop=#
¿t R<Ès - Ýenè!ì¿

Cai€ ?éc¡ca ':&l-
È.-r.iæ-C1ê-Í5S

Ca:xa Tår;æ C€;ã Í2
:-iiEs 16isÞnte Pråfc Cc...

G¿l¿xy i'Jad,4 LlÊ +{m
*e:c

tq.Éra CcÈ iiæ Ge:æi
CoZr,ha F¿@ie :r4'Jo¡ta...

RS 58,G0

avaliações

RS 't.39€|,fi) E.ræ
6x de i?4,97 ÿjur6

R$ 118,15 E'r*
æ 'lx N €rË de qÉli¡o

fu CaÉ¡a+rgio Jar€¡"
c$IÊ Éæ€ri6_7.æ sTU¡?

-ç.-'- --- - -, '
#
R$ 1.ASe,94
Ð lx rÐ eã6o ie sÉd¡lo

de?eÉræ

w
irrformaçóes do produia

Cei6lén)n 42 LjÉ Alad 6T R+jiats¿ Lêfará aÞfiæ.iÞr sv d€ æ Þã¡4. @p;- € cu alé +æ gã-.r'É as b¿b:ia: gdaihs æ'ã .
s Êr¿iæ, ã Cæ r-íñiæ 42 ûFc lìù- è ¡iefi !E:6p€r6¿vd!Ð"sæ1¡Ja æDl Po{ÞT>:eæ lr!€bdo 'l Û.^"¿ v;ger.Ài¡åxiæ e æcì
<ldoiEsÈtjG í!så iaÊ f<:lãr a llÈpeæbo:¿.rÐio lÉtr-@ r,4içâ em ¡so*-i çaãñils rÞ:ioi æi€ção téæ e luÞbä:44{eP.cìelaìz
pa€ 6=Ër a ñoÝLieât+É=i e a'1esçõ6 de L+peð:.uæCoñ a:7 El.áÉ de rès Égù1.çqils je slt4ioaæ Þt-i=s de Eiagec sue'e- qæ

iepti=ran *.2 di-,+æt¿¡tlU"æ. laCt¿"¿o dæ1ì6=i,5 zî Lglæ æ tpos è þr.sréTari9ã afsi¿ia Î¡a ¡¿ €i3 pårê er!¿í c srE!:
ær c ciriæÉs'r..lue pcjela{iã paÉ ¿.oa. qæ Ër-'rq :¿:ð-r s gasíæ r¿ F¿rle s9€ri.tc€gacidâde: é2 'LilrÉùr FælV'ccè æaseguc
er,eçar iSeæ gdci:56 á¡¡¡æ e ¡;b m: * péa;aùaô de 173 E¡ deir-¿iæ +j er pé29 g¿râiæ de tÐ É¡i:¡!ÃËsú gðæiæ de 2 lii:os

ceitlias- cü q: É!'Grse:Ccmtiæd5:5 !.S:ríárgFia: ¿3.5ãál'^€: 4smPso Liq.üo: 4'751!

ãcha técnica

R$ 549,90 Rs 135,90 RS 790.89
Ex de 9E,46 $þGA¡ d€ Ê8,73 s4sG 2' de 67,35 iluE

produtos patrocinados

htÞslrww¡æri.áÉ.@m.br/poduto/417624062?pfm_@Ecær€iË-temiu89frnJEgæan ì&gftn-r6--gúJ&pftn-$'FEærcùJFgeÅ...

R$ s00,s4
: 8r æ 625á sJÍ6 t.-¡

l-.¡
çJ

.{,ju cie c.r*:as p essoes,
Éaça a primeira êvaliação desse prcduto ;)

æaliar proc'':fc

114

denunc¡aa âÞúrc¡c

214

.S



19tO4nO22ß5a C€ixa Témiø 42 Uù6 Aal @m Rodas - MOR- )¡ 191O4¡mZ213i5A )¡ Caöé Tém¡€,r2 úrG Azul @m Rodæ - MOR-25109?21

-T

t¡.:.-: .

-i. ¡
i::,

\

::-:-::j ..;.ri-ù i'

i: :l l: el f:- (aElie 6te produto!) *-(2,-.ê

órru* HoRA PARA cûMPRÂR
PREço coM 22oh 1A: O1 : 28¿oo

Vendido e entregue por Loja do Mecânico

#

R$ 269,Sc ió ccr' ¡o%dedesconto

à vista no Pix ou em 1x no cartão de crédito , Ia
R$ 29e,8s : foËi
Em até 6x de Rs 49.99 sem juros no carlão :-i 

K;.êS
h@s://wloþdorcni@.æm.br/produto.h6ÿ60/59f330,/CåixaTem¡ca-42-tjtroÿA¿rloGRodaý'1s3¡?uttn-$u@--900916hoPping&uÙn-c... 5/8

htÞs://w.lqadom@ni@.@m.brtproddo/165¿60/59¡330/CaiE-Tem¡€-42-LibFAztiLÐGRodas'1 4t8



19lUl2A2.1358 Cãiþ Témi@ 42 Uùæ Aal æm Rodæ - MOR- )sver mars formâs oe oasamento )

Cornpra;"
,Q.;' eonhe 13 5 o-points.

Ê Progromo de Afiliodos. soibo mois

-$ enoure eurneee

Consultar prazo e valor do frete

CEP

úi234ý7r]

Descrição do Produto

A Caixa Térmica 42 Litros foi desenvolvida com polipropileno injetado 1 00% virgem, atóxico

e sem odor a caixa possui estrutura lisa para facilitar a limpeza, além de isolamento

térmico maciço em isopoç garantindo melhor conservação térmica e

durabilidade.Projetada para.resistir a movimentações e alterações de temperatura, ela

conta com prática alça retrátil com três regulagens de altura. além de rodas largas de

rolagem suave, que proporcionam uma ótima estabilidade, facilitando deslocamento em

todos os tipos de terreno.Seu amplo espaço interno pode acondicionar até 56 latinhas de

350m1 em pé. ou zl4 latas de 473m1 deitadas ou em pé. ou 29 garrafas de 600ml deitadas,

ou 8 garrafas de 2 litros deitadas ou de pé (todas essas capacidades desconsiderando o

uso de gelo). Conta ainda com tampa articulada fixa na caixa para evitar o contato com o

chão e estrutura projetada para apoiar quatro copos, latas ou garrafas nâ parte superior.

- Especificações Técnicas:

:: Material: Polipropileno

:: Cor Predominante: Azul

:: Capacidade: 42 Litros

:: Altura:46,00cm

:: largura:43.50cm
:: Comprimento: 51,50cm

:: Peso:4,76kg

emba."¿):

t lnspirados na sua Navegação

g

^ . 'taixa Térmíca 42 Litros
Vermelha com Rodas

19n4no2.13:5A Caõc Témica 42 LikG Azll @m Rodæ - MOR-251oa21

- Conteúdo da

:: 1 Caixa Térmica 42 Litros

- Garant¡a: 3 meses

- 78960206961 00

Ref.: MOR-25108221

Marca.: MOR

*lmagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor

-^-i:s32/ ''
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Marmeleiro,04 de julho de2022.

De:Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

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

Preliminarmente à autorização 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 orçamentáriapara fazet em face de despesa.

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

contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acetca 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,

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(aìrnarrneleiro.or'. eov.br / licitaoao02lâ)nrarmeleilo.or. qov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,04 de julho de2022.

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 04 de julho de 2022, para

verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

I _ DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentánas -2.73612021

IV - Lei Orçamentaria Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: lioitacao(@rnarrrreleiro.or.sov.br / licitacao02a4)nlarnrelei ro.ur. qov.lrr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

1

Número do processo/Ano: 13812022

Data do Processo: 04t0712022
Preeão Eletrônico n" 08412022Modalidade:

Objeto do processo: Contratação de empresa para fornecimento de material de copa e

cozinha, atendendo as necessidades dos Departame@
R$ 80.982,19ValorMáximo

Fonte
Saldo

Orçamentário
Elemento de DespesaConta

Örgãol
Unidade

Funcional Programática

0 22.531,9004.122.0003 2006 3.3.90.30.99.01 .0051

510 83.r49,4052 04.122.0003 2006 3.3.90.30.99.01 .00

3.3.90,30.99.01 .00 511 24.405,7453

03.01

04.t22I003 2006
46.843.783.3.90.30.99.01.00 0423 02.606.0027 2049

0 293.811,0002.606.0027 2049 3.3.90.30.99.01.00431
943 100.000,00r962

I 0.0 1

02.606.0027 2049 4.4.90.52.04.00.00
3.3.90.30.99.01.00 0 8.466,14357 08.244.0022 2035

0 tt.212,3708.244.00222036 3.3.90.30.99.01 .00366
0 5.960,0036s

09.01
08.244.00222035 3.3.90.30.99.01 .00

940 34.t74,5608.244.0022 2014 3.3.90.30.99.01.00380
0 20.437,5308.244.0022 2037 3.3.90.30.99.01.00383

6.286,413.3.90.30.99.01 .00 936388 08.244,00222038
935 21.000,0008.244.00222074 3.3.90.30.99.01 .0039t

t5.23s,9793408.244.0022 2075 3.3.90.30.99.01.00393
934 30.000,003.3.90.30.99.01.00396 08.244.0022 207s
936 5.000,0008.244.00222038 3.3.90.30.99.01 .00390
940 34.379,023.3.90.30.99.01 .00382

09.02

08.244.00222014
0 69.257,2108.243.0025 6044 3.3.90.30.99.01.00402 09.03

740,84r03t2.361.0006 2019 3.3.90.30.99.01.00168
104 16,483.3.90.30.99.01.00t69 12.36t.0006 2019

0,003.3.90.30.99.01 .00 012.36t.0006 2019185
104 62.817,703.3.90.30.99.01.00186

06.02

12.361.0006 2019
90.s06,86012.01 18.541.0033 20s8 3.3.90.30.99.01.00472



MUNICIPIO DE MARMELETRdSoT
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0 97.622,0018.s41.0033 20s8 3.3.90.30.99.01.00480
0 86.613,8510.301 .0016 2027 3.3.90.30.99,01 .00257

303 218,75258 r0.30r.00t6 2027 3.3.90.30.99.01.00
348 22.160,123.3.90.30.99.01.00259 10.30t.0016 2027
494 24,613.3.90.30.99.01.00

08.02

10.301.0016 2029286
0 8.557,623.3.90.30.99.01 .00527 rs.4s2.0036 206s

504 1.605,443.3.90.30.99.01 .00s28 t5.452.0036 2065
1.075,133.3.90.30.99.01.00 5ll530

14.01

15.452.0036 2065
Obs.: Saldo orçamentário em: 04107 12022

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Respeitosamente, /)/-/ ¡v^. ,-LZr'"tr1 ,{rt¡,u'.\-
\ila ldi r LuizLïnzmeye r Ju ni o r

Contador
CRCÆR 0711521c-8

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia
5l 1 - Taxas - Prestação de Serviços
943 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial
940 - Bloco de Financiamentoda Gestão do Programa Bolia Família e Cadastro Único - Portaria MDS

1t312015
936 - Componente para Qualiflrcação da Gestão - SUAS
935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS
934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
104 - Educaçáo 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: 76.205.665/0001 -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(Ðrnarnreleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleilo.o¡.gov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro,04 de julho de2022

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 04 de julho de 2022,

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

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

pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias indicadas pela Divisão de Contabilidade.

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

Departamento de Fazenda para verificar a existência financeiros antes da solicitação dos

produtos.

Respeitosamente,

do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacaolâl¡narrneleirn.n¡'. qov.br / lic itacao02úlmarnrcleilo.pr. gov.trr - Telefone: (46) 3 525-8107 / 8 105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRd'*,
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Marmeleiro,04 de julho de2022.

De: Pregoeira(o)
Para: Controle Intemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na -^l^t:l^J

Pregão Eletrônico n.' 08412022 e Minuta do Instrumento Contratual para os fins previstos na Lei no

10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto n" 10.024, de 20 de setembro de2019; do Decreto no 7.746,

de 05 de junho de 2012: da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da lnstrução

Normativa SEGES/I\{P no 03, de 26 de abnl de 2018; da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de

2006 e alterações; da Lei no 11.488, de 15 de junho de2007; do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de

2015; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto Municipal no

L51912006, de 26 de outubro de 2006; Decreto Municipal no 1567, de 27 de março de 2007, bem como as

norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

Respeitosamente,

Franciéli

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(4ìrnarmeleiro.nr'.sov.br / licitacao026ùnrarmclc:ir o.ur.gov.trr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105
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ESTADO DO PARANA

EDITAL on pnncÃ,o nr,nrnÔNlco N" 084/2022 - PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 138/2022

REGISTRO DE PREçOS
DATA DA REALIztçÃoz zstoltzozz

uonÁnro on INÍcro DA DIspurA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro - Paraná

\'vww.compra sgovernamentais. gov.br "Acesso Identificado"

O UU¡UCÍPIO DE MARMELEIRO - PAnANÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, torna
público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados realizará licitação sob

modalidade pngCÃO U-BTRONICO, do tipo MENOR PREçO EM REGIME DE VALOR
UNtfÁnfO DO ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREçOS para futura e eventual contratação de

empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos Departamentos
solicitantes, conforme as descrições dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei no 10.520, de l7 de julho
de2002, do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019, do Decreto no 7.746, de 05 de junho de2012,
da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de l9 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/IvIP n"
03, de 26 de abnl de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no I 1.488,

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 2l de junho de 1993, Decreto Municipal n" 1.51912006, de 26 de outubro de 2006,
Decreto Municipal no 1567, de 27 de março de 2007, bem como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto
da presente licitação.

São Pregoeiros, deste Município, Franciéli de Oliveira Mainardi e Everton Leandro Camargo Mendes,
designados pela Portarian' 6.68512022 de 21 de janeiro de2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico -
E-Atos, Município de Marmeleiro - PR.

E

I DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
ELETRÔNICO

l.l O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço www.comDrassoveInamentais.sov. br

t.2 A abertura da sessão pública do PREGÃ.O ELETRÔNICO ocorrerá dia 25 de agosto de

2022 às 09h00min, no site www.comDrasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições
descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

2.t Constitui objeto deste PREGÃO, o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa para fomecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó I 5-000
E-mail: liçj1¡rç-aq@,rrilrm,clç-ilup-rj.go-rt,.hr-/ l.ie.il¡rç-ip-02(rìuiu.nclç-ir:r¡pr'.grv-.br' - Telefone: (46) 3525-8 I 07 / 8 105

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚNITC¡.:

UASG: 454524 - PREFEITITRA MIINICIPAL DE MARMELEIROÆR

25 de agosto de 2022 às 09h00min

Local da Sessão Pública: wwrv r
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2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos

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

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

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

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

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

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

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

2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pelos

Departamentos de Administração e Planejamento e Educação e Cultura, telefone n' (46) 3525-
8100 / 3525-8130.

3 DO CRITÉRIO DE JI]LGAMENTO

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO TINITÁRIO DO ITEM, observadas as

especificações técnicas constantes no Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

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

e sucessivos, com proffogações.

4 DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRrO

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítimapara solicitar esclarecimentos ou providências

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

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

certame.

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

dias úteis, das 08h30min às 17h00min, na Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro -
PR, Setor de Protocolo, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao@,ma rmeleiro.pr.gov.br.

4.2

4.1,.2 Caberâ ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação rþ prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da

data de recebimento da impugnação.

4.L3 O(A) Pregoeiro(a) deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

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

fòrmulação das propostas, será designada nova datapara arealização deste PREGÃ'O.

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

p"ssoã fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia

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

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

impugnante.

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

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

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

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

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

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

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

5

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

DAS CONDrçÕES PARA PARTTCIPAÇÄO

5.1 A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 daLei n" 1 1.488, de 2007, cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na lnstrução

Normativa SLTUMPOG no 3, de 26 de abril de 2018.

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAI, que tiverem interesse em participar do presente

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

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

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao

Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.2 Será vedada a participação de empresas:

e)

Pessoa fisica;
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
lnteressados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

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

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

Que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado
ao governo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou

trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente

público que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, ou pregoeiro(a) ou

servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

Ð

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "rì.ão", em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

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

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

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.
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5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5 .3.4 Que não emprega menor de I 8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

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

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

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente.

5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1o e no inciso III do artigo 5'da
Constituição Federal.

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

previstas em lei e neste Edital.

6 DO CREDENCIAMENTO

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

dos interessados na modalidade licitató¡ia Pregão, em sua forma eletrônica.

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasqovernamentais.qov.br, por meio de certificado digital conferido pela

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

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

inerentes a este Pregão.

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

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

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

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

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

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

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

se tomem desatualizados.

6.s

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

da habilitação.

7 DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

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

documentos de habilitacño exisidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto

of"tt"do é o pr"ço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,

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

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste

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

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

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

7.5 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de

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

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

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso)

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

7.7 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e

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

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

7.8 lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.

7.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, $ lo da LC no 123, de 2006.

DA ABERTTJRA DA SESSÃO pÚBLrCA, CLASSIFTCAçÃO DAS PROPOSTAS E
FORMIJLAçÃO DE LAI\CES

8.1 No dia 25 de agosto de 2022 às 09h00min, horario de Brasília-DF, a sessão pública na intemet
será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a), com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas
e início da etapa de lances.

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

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante

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

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

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

licitantes.

8.5 lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado

no registro.

8.5.1 A disputa se daró pelo valor unitário do item, sendo que se consagrará vencedor o
licitante cujo valor DO ITEM for menor.

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

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

0,10 (dez centavos).

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

sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

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

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

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

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

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

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

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

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

inclusive no caso de lances intermediários.

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

se-á automaticamente.

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

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

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

Ll4 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

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

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

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

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

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

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

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

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

8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a

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

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

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

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

produzidos:

8.20.1 No país

8.20.2 Por empresas brasileiras.

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

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

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

acessibilidade previstas na legislação.

8.2I Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.

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

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

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

Edital.

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

licitantes

O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

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

proposta.

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.24

8.25

9.1

9.2

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

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

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

único do art.7o e no $ 9o do art. 26 do Decreto n.' 10'02412019'

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

manifestamente inexequível.

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

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

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

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

remuneração.

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

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

suspeita.

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante

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

registrada em ata.

9.5 O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não

aceitação daproposta.

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

Pregoeiro(a).

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

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

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

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

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

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

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

9.8 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando rto "chaf' a nova data e

horário para a sua continuidade.

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

licitante, observado o disposto neste Edital.

IO DA HABILITAçÃO

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

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

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

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

t0.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
fnttns://certi0oe

IO.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

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

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

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

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

condição de participação.

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

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5 PaTaaHABILITAçÃO, será exigida a documentação relativa:

10.5.1 A documentação relativa à HABILITAçÃO.fUnbfC¿. consistirá em:

10.5.1.1 No caso de empresário individual: iruCfi@
I'mnresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.5.r.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de

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

respectiva sede.

10.s.1.3 Em se tratando de Microempreendedor lndividual - MEI: Ccffilic¡dg.je
Condicão de Microemnreendedor Individual - CCMF,I, na forma da

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

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

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

10.s.2.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperacão iudicial ou

e*trajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jwídica,
referente à matnz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em
data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃO, se outro prazo não constar do documento.

10.5.3 A documentação relativa à R.EGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
consistirá em:

10.5.3.1 Prova de inscrição no .

10.5.3.2 Prova de inscrição no ,

relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de

atividade e compatível com o objeto contratual.

10.5.3.3 Prova de regularidadeparacom a Fazenda Federal, mediante a apresentação

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos tr'ederais e a
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@, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério da Fazenda.

10.5.3.4 Prova de regularidade para com a F¿ZCruI¿-E$¡dt¡a¡ do domicílio ou sede

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

10.5.3.5 Prova de regularidade para com a f'a-enda Municinal, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado.

10.5.3.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o E¡¡¡¡lq-fl9.,Ge¡4Úie
de Tempo de Servico íFGTS).

10.5.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tléhitos
Trabalhistas ICNTìTI, nos termos da Lei no 12.440, de 07 de julho de

20tt.

10.s.3.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde

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

condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regulanzação
da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual
prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame,

para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do

débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.

10.5.4

10.5.3.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

Deverá apresentar a :

10.5.4.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.5.5Paraefeitosda,aslicitantesdeverãoapresentar,afim
de:

10.s.s.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar no 12312006,

de 14 de dezembro de2006, alterada pela Lei no 14712014, de 07 de agosto

de 2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de

habilitação, a
Porte IANFVO tVl.

10.6

10.5.5.2 Certidão Simnlificada de Microemnresa ou Í'mnresa de Pequeno Porte
exFedida nela Junta Comercial do Rstado da sede da I'icitante, em data

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

PREGÃO, se outro prazo náo constar do documento.

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

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.
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t0.l

indicados nos subitens acima 10.5.1 - Habilitação Jurídica, 10.5.2 - Qualificação Â^^n^ñr^

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

apresentação.

10.8 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o
licitante convocado deverá oncaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que

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

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

pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar no 123/2006, alterada pela Lei
Complement ar n' I 47 l20l 4.

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

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

SICAF.

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

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

10.11 No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

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

10.11.1 O não atendimento das exigências constantes no item 10 deste Edital implicará a

inabilitação do licitante.

t0.tt.2 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções

cabíveis.

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

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

1 1 DO ENVrO DA PROPOSTA DE PREçOS

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

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

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

tanto, o(a) Pregoeiro(a) fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante
anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.

ll.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaçño complementares, necessários à

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

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

inabilitação.

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS)
HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 11h30min e

das 13h00min às 17h00min, contados da convocação.

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

mail: licitacao@,marmeleiro.pr.qov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá

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

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

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

Marmeleiro quanto do emissor.

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

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

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

I 1.6 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do

prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

ll.7 É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

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

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

realizaçño da sessão pública.

I 1.8 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços

attalizada ou não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) DESCLASSIFICARA e

examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, alé a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

I 1.9 A proposta deverá conter:

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

da proposta.

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

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

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

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

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

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

combinado com o artigo 66, $ 4'.

I 1.9.5 Indicação/especificação do produto e marca.

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

casas decimais (0,00).

tt.9.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender

todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de
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desclassificação.

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

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

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.9.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado

no dia de sua apresentação.

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

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

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

caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

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

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

decimal.

12 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCI]MENTAÇÃO

I l.l0

11.11

t2.t

13

13.1

A documentação solicitada no item 10, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original,
quandosolicitadaspelo(a)Pregoeiro(a)deverãoserapresentadasno@
di4!.¡ifgi!, contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, no seguinte endereço:

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

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

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

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

número e ano do Pregão Eletrônico.

DA VERIFICAçÃO DA DOCT]MENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

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

específicos, as seguintes situações:

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

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

impeditivo da habilitação.

13. 1 .3 Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil.

t3.1.4

13.1.5

l3.l.6

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

exigências editalícias.

Ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração lndependente de

Proposta".

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

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

disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.eov.brlceis) e no

Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa
(CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR
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(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aillConsultarlmpÉ:didosWeb.aspx). Caso

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

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

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

declararávencedor.

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

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

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

pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

t4 DOS RECURSOS

l4.l Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abirâprazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de

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

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

direito.

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

das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,

apresentarem as contrarrazões em igaal prazo, que começarâ a contar do término do prazo do

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

interesses.

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

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

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

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

para:

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

estabelecido.

14.6.2 Motivadamente, reconsiderar adecisão.

L4.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente'

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

aproveitamento.

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

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

I4.g Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará

o procedimento à autoridade superior parahomologação'

15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
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Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

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

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

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não reti¡ar o instrumento equivalente ou não

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

I2312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente

posteriores ao enceffamento da etapa de lances'

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

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

a fase do procedimento licitatório.

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

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16 DA ADJTTDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO

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

lugar será declarado vencedor.

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

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de

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

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

adjudicado o objeto da licitação.

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

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

ou, quando houverrecurso, pela própria autoridade competente.

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

do objeto licitado.

17 DO PAGAMENTO

t7.l

t7.2

t7.3

l8

18.1

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

Contrãtada indicada pela mesma, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês

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

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

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

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

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

definitivamente sanado.

DA DOTAçÃO ORçAUENTÁRrA

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

65, II, o'd" da Lei 8.666193.

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

extraordinária, tampouco fato previsível.

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

Prefeitura Municipal.

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

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, IL
rcd" da Lei8.666193.

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

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

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,

Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial, Bloco de Financiamento da Gestão do

Programa Bolsa Família e Cadastro Unico - Portaria MDS ll3l20l5, Componente para

Qualificação da Gestão - SUAS, Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS,

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS, 5% Sobre Transferências

Constitucionais FIINDEB, Educaçäo 25% s/ 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:

18.7

FonteFuncional Programática Elemento de DespesaConta nidade
03.3.90.30.99.01 .0051 04.122.0003 2006

s103.3.90.30.99.01 .0052 04.122.0003 2006
51104.t22I003 2006 3.3.90.30.99.01 .0053

03.01

3.3.90.30.99.01.00 002.606.0027 2049423
03.3.90.30.99.01 .0002.606.0027 204943r

9434.4.90.52.04.00.001962
10.01

02.606.0027 2049
03.3.90.30.99.01.00357 08.244.0022203s
03.3.90.30.99.01 .0008.244.0022 2036366
03.3.90.30.99.01.00

09.01
08.244,00222035365

94008.244.00222014 3.3.90.30.99.01 .00380
03.3.90.30.99.01.0008.244.00222037383

9363.3.90.30.99.01.00388 08.244.00222038
93s3.3.90.30.99.01 .0008.244.00222074391
9343.3.90.30.99.01 .0008.244.0022 2075393
9343.3.90.30.99.01.0008.244.0022 2075396
9363.3.90.30.99.01 .0008.244.00222038390
9403.3.90.30.99.01.00

09.02

08.244.00222014382
03.3.90.30.99.01.0008.243.0025 6044402 09.03

1033.3.90.30.99.01 .0012.36t.0006 2019168
r043.3.90.30.99.01.00t2.361.0006 2019r69
03.3.90.30.99.01.0012.361.0006 201918s

t043.3.90.30.99.01.0012.36t.0006 2019186

06.02

03.3.90.30.99.01.00t2.01 18.541.0033 2058472
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DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATT]RA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

t9.2 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, em até 05 (cinco) dias após o seu

recebimento.

lg.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.

Ig.4 Paraaassinatura 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.

19.5 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 ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.

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

comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas

fiscais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado'

1g.7 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fomecimento do

objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão

ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos

praticados no mercado.

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

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

mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados'

20 DAS CONDrÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO

Z0.l O prazo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital, após a

soticitação e emissõo de empenho dos Departamentos solicitantes.

21.l.l O prazo de entrega poderá ser prorogado, no interesse da Administração, diante de

p"áido formalizado, feito ao setor requisitante até 2 (dois) dias antes do término do

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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03.3.90.30.99.01.0018.541.0033 2058480
03.3.90.30.99.01 .0010.301 .00162027257

3033.3.90.30.99.01 .0010.30t.0016 2027258
3483.3.90.30.99.01.00r0.30t.0016 2027259
4943.3.90.30.99.01.0010.301 .00162029286

08.02

03.3.90.30.99.01 .0015.452.0036 2065527
5043.3.90.30.99.01 .00t5.452.0036 2065528
5113.3.90.30.99.01 .00

14.01

15.452.0036 2065s30
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20.2

prazo original.

20.1.1.1 Compete a ârea requisitante, no interesse e a critério da Administração,

determinar o prazo total da pronogação.

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

20,2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua

substituição ou rescindir acontrataçáo, semprejuízo das penalidades cabíveis.

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

complementação ou rescindir a conlralação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

20.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente,

conforme Decreto de Execução Orçamentária.

2I DAS PENALIDADES

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

2t.r.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta.

Apresentar documentação falsa.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

Ensejar o retardamento da execução do objeto.

Não mantiver a proposta.

Cometer fraude fiscal.

Comportar-se de modo inidôneo.

2t.r.2

2l.l.3

21.t.4

2t.1.5

2t.t.6

2t.1.7

2t.2

2t.3

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

participação, quanto ao enquadramento como MEÆPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances'

Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou

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

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

regìstrado 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;
Uìtta moratória de 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso

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

a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 (dez) dias, após o qual a

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

as penalidades daí decorrentes;
wlulta compensatória de 20% do valor total do pedido de fornecimento no qual a

b)

c)

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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d)

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

inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;
Suspensão temporrária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

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

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

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

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

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

e)

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 Marmeleiro/PR.

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

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

Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro.

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, îo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

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

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

prazo.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

DA REVOGAçÃO E AI\IILAçÃO

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

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

virtude de vício insanável.

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

que diretamente dele dependam.

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

indicará expressamente os atos a que ela seestende.

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

21.8 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.

2l.g 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 Administraçáo, observando o princípio da proporcionalidade e da

razoabilidade.

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

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o

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

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

demais interessados.

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

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

fundamentado.

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

DA FRAIIDE E DA CORRI]PçÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

DAS DTSPOSTÇÕES GERAIS

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

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

no Portal da Transparência do Município através- do endereço eletrônico

https ://marmeleiro.atende.net/?pg{ransparencia#!/.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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24.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de Marmeleiro não será, em caso algum, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.4 Com fundamento na nonna do art. 43, $ 3o, da Lei Federal n.' 8.666193, é facultado ao(a)

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

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

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

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

Pregoeiro(a).

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

vigente.

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

puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
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24.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes,

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o
integram.

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

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

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

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

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

ou procurador, com identificação clara do subscritor.

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

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

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

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

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

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

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

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

8.666193.

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

de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.

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

apresentados em qualquer fase da licitação.

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

crtame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

24.t8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

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

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

24.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a)

24.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

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

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

qualquerlicitante.

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

Termo de Referência - Técnicas e de FomecimentoANEXO I
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Marmeleiro, 08 de agosto de2022

PÍlati
Prefeito

^

AI\EXO II Modelo Padrão de Comercial
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada
ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento - MEiEPP

Modelo da Ata de Registro de PreçosANEXO V
ANEXO VI Modelo da Minuta Contratual
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EDITAL DE PREGÃON" 08412022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13812022

MODALIDADE : PREGÃO ELETROMCO
TIPO: MENOR PREÇO I-INITÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO I

Termo de Referência
ESPECTFICAÇÕES rÉCNrC¡.S E CONDIÇÕES Un FORNECIMENTO

1-DESCRIÇAO:

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

de empresa para fornecímento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos

Departamentos solicitantes, de acordo com as especif,rcações técnicas adiante discriminadas, cabendo aos

Departamentos solicitantes, informar à Comissão se o objeto ofertado atende às exigências técnicas

alvitradas.

ITENS EXCLUSryOS PARA ME E EPP

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

Valor Total
Máximo
Aceitável

Quant. Unid. DescriçõoItem

78,605,241 15 Un.
Abridor de lata em inox de primeira qualidade no

tamanho médio
9,03 243,812 27 Un. Acendedor de fogão

57,30 573,00l0 Un.
Ampolas de vidro (ref,rl) para ganafa térmica de 1,80

litros.3

40,64 8l ,284 2 Un.
Ampolas de vidro (refil) para garrafa térmica de 1,90

litros

30,09 391,17Un.
Assadeiras retangulares, em alumínio polido cor prata,

nas medidas aproximadas de comprimento: 41 cm de

comprimento por 28 cm de largura por 5 cm de altura'
5 13

34,30 377,306 11 Un.
Bacia redonda, matéria-prima aço inoxidável de

primeira qualidade, sem tampa, tamanho aproximado
16 cm de diâmetro e l0 cm de altura.

18,22 163,987 9 Un.
Bacia redonda, matéria-prima plástico, resistente, de
primeira qualidade, tamanho aproximado: 27 lts.

185,688,44Un.
Bacia retangular, tamanho 40x20 cm; matéria-prima
PP

I ))

11.952,48747,03

Balança digital parc cozinha com as seguintes

características mínimas: capacidade para até 20 kg,
escala de no máximo 5 gramas em 5 gramas até 20 kg,
função tara-auto calibração, pesagem em gramas (g),

dígitos no Display digital, desligamento automático ou

manual. alimentação: pilha ou bateria.

9 r6 Un.

57,51 230,0410 4 Un.

Bandeja plástica em polietileno sem tampa, na cor
branco. Medidas externas aproximadas: alítra:9,2 cm,
largura: 40 cm, comprimento: 60,5 cm. Medidas
internas aproximadas: altura 9 cm, largura 34 cm e

comprimento 56 cm.

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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40,63 528,1911 l3 Un.
Bomba para chimarrão fabricada em aço inox, com
rosca e limpador, bojo e cano redondos com botão de

8 mm de largura e22 cmde comprimento total.

1.248,3912,61Borrifador em plástico polipropileno, tipo spray,

capacidade para 500 ml, válvula gatilho.t2 99 Un.

238,96 716,8813 3 Un.

Botijão térmico aço inoxidável, medidas aproximadas:

23 cmde comprimento x 16,5 cm de largura x29,5 cm

de altura. Cor aço inox, ampola de aço inoxidável,
capacidade 8 litros. Tampa de polipropileno. Peso do
produto: 1.386 gramas.

732,0048,8015 Un. Bule em alumínio, capacidade de 2 lts.l4

73,36 733,6015 l0 Un.

Bule industrial de alumínio polido, com tampa,

capacidade: 4,5 litros, com cabo de madeira, Altura:
(sem tampa), 24,5 cm, diâmetro (boca) 14 cm,

Diâmetro (fundo) l8 cm, Espessura: 1,50 mm.

65,75 1.512,25l6 23 Un.
Caixa branca vazada com 49 litros para estoque de

hortifrúti.

73,24 366,20Un.

Caixa Térmica com aproximadamente 18 Litros, com
alça e tampa, parede interna e externa em

polipropileno (PP), tampa em polietileno (PEAD) com
isolamento térmico interno em poliestireno expandido
para maior tempo de conservação.

t7 5

95,78 1.532,4816 Un.

Caixa Térmica com aproximadamente 26 Litros, com
alça e tampa, parede interna e externa em
polipropileno (PP), tampa em polietileno (PEAD) com
isolamento térmico interno em poliestireno expandido
para maior tempo de conservação.

18

361,43 3.614,3019 l0 Un.

Caixa Térmica com aproximadamente 42 Litros, com
alça retrátil e rodas para transporte, parede interna e

externa em polipropileno (PP), tampa com isolamento
térmico em isopor para maior tempo de conservação.

46,36 231,80Un.
Chaleira em alumínio com aproximadamente 2,5

litros, com cabo fixado por 03 rebites nas suas

extremidades para garantt maior segurança.
20 5

1.226,4294,342t l3 Un.

Chaleira industrial em alumínio com
aproximadamente 4,5 litros, com cabo fixado por 03

rebites nas suas extremidades para garantir maior
seguranç4,

10,51 861,82Coador de pano paracafé extra grande nas dimensões

diâmetro 15 cm comprimento com o cabo 26 cm'22 82 Un.

2,93 240,2623 82 Un.
Colher de mesa, em aço inox com excelente

acabamento e polido, dimensões (mm): comprimento
19,5 cm.

946,083,24292 Un.

Colher de sobremesa em aço inox polido, com
espessrua mínima de 2,0 mm, comprimento mínimo
de 16 cm, com cabo em inox, primeira linha, para ser

usada nas escolas e Cmeis.

24

13,82 386,96Colher para arroz em aço inox, com aproximadamente

40 cm de comprimento, espessura mínima I mm'25 28 Un.

18,80 394,8026 2t Un.
Concha para molho em aço inox, medindo
aproximadamente 40 cm, com cabo com furo passante

para pendurar o produto.

528,7244,06

Conjunto de 3 peneiras, totalmente em aço inox, com
as medidas aproximadas de:

I com 38 cm de comprimento por 20 cm de diâmetro;
I com32 cm de comprimento por 14 cm de diâmetro;
I com22 cm de comprimento por 8 cm de diâmetro.

27 t2 Un.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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5.818,30581,83

Conjunto de baldes com cavalete e espremedor para

limpeza de pisos frios em geral. Estrutura em

polietileno injetado; com 2 baldes com capacidade de

25 litros cada; Rodízios projetados para facilitar a

manutenção e higienzação; Sistema de espremedor

com pressão superior; Clip de fixação para haste; Alça
em aço tubular com pintura eletrostática; Pode usar

mop plano/vertical. Cor a definir: azul, verde, amarelo

e vermelho. Garantia 12 meses contra defeito de

fabricação. Itens inclusos: Carro + 2 baldes de 25 lts
cada + 2 esfresão de limpeza.

28 l0 Un.

85,99 2.579,7029 30 Conjuntos

Conjunto de cinco potes transparent€s com tampa que

pode ser utilizado emfreezer, geladeira e micro-ondas,
de primeira qualidade, com aproximadamente 4,5 lts,
3 lts,2 lts, I lts,0,5 lts.

6,27 I 88,1030 Un.
Copo de Plástico Sólido reutilizável 400m1 - Cor
Preta.

30

6,33 196,2331 31 Un.
Copo medidor de 500 ml em polipropileno' com as

seguintes medidas: xicara, arroz, açúcar, ml.

910,0850,56

Cuia para chimanão de porongo natural, com
logomarca em resina tipo epóxi sua lateral e no seu pé.

O pé da cuia deverá ser de resina tipo epóxi
personalizado. Deverá conter o bocal forrado com
alumínio lustrado. Devendo possuir tamanhos médios

entre 14 e 16 cm de altura e diâmetro da boca

proporcional ao tamanho da cuia. Deverá possuir
excelente acabamento.

32 l8 Un.

14,23 327,2933 23 Un.
Descascador de Legumes Tipo lamina em Aço Inox e

Polipropileno - l6 cm.

912,0343,43Escorredor de louças, pratos, copos, talheres em inox.34 2l Un.

262,1632,7708 Un.
Escorredor para macarrão polido, material: alumínio,
composição: alumínio de alta qualidade com
revestimento interno de externo, capacidade 4,5 litros'

35

22,94 229,4036 l0 Un.
Escumadeira em aço inox, medindo aproximadamente

40 cm, com cabo com fi.uo passante para pendurar o
produto.

3.8 23,68477,96

Espagueteira com 04 divisões, fabricadas em aço inox.
O modelo inclui uma Panela de Aço Inox com 3l cm
de diâmetro e quatro Cestos/Passadores, que permitem
preparar diferentes tipos de massa ao mesmo tempo.

Com capacidade para l0 litros.

37 8 Un.

)41 )')3,86
Faca de mesa aço inox com cabo de polipropileno nas

Dimensões aproximadas (Compr. X Larg. X Alt') mm:
213 x20 x ll.

38 77 Un.

10,39 187,0218 Un. Faca de pão serrilhada inox.39

31,01 620,20Un.

Faca para came profissional nas medidas

aproximadas, comprimento Lâmina: 182 rnm,

comprimento total: 332 mm, espessura 2,5 mm'
Lâmina em aço carbono e cabo em polipropileno
branco.

40 20

1.238,7288,48t4 Un.

alumínio com aproximadamente,Frigideira em
diâmetro de 40 cm, com altura de 8 cm, com 2 mm de

espessura, cabo fixado por 03 rebites garantindo maior
segurança. Cabo com fruo passante para pendurar o
produto.

4t

709,502,75Garfo de mesa inox (compr. 19 cm espessura: 1,6

mm).42 2s8 Un.
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81,27 6.176,5276 Un.
Garrafa térmica em aço inox, 1,8 litros, (quente e frio)
com alça. Com ampola e bomba de pressão. Tampa
removível þ ar a limÞeza.

43

135,75 1.357,5044 10 Un.

Garrafão térmico 12 litros, isolamento térmico em PU,

conservação térmica quente 4 horas e frio l0 horas,

alça que se integra ao ganafto, pés retráteis e

acionamento por torneira. Tampa removível,
fechamento tipo rosca, corta gotas. Peso aproximado
do produto 2,100 Kg.

44,41 222,0545 5 Un.
Garrafão térmico 3 litros, isolamento térmico em PU,

conservação térmica quente e frio, alça que se integra
ao ganafto. Tampa removível, fechamento tipo rosca.

481,0018,50Un.
Jarra branca, material: plástico de primeira qualidade,

capacidade: 4 litros, serve líquidos gelados ou quentes,

com tampa e cabo.
46 26

211,4435,24Un. Jarra de vidro para micro-ondas I litro.47 6

412,78206,39Jogo
Jogo de panelas de Alumínio Batido Grosso (com 5

unidades).
48 2

42,37 720,2949 l7 Kit

Kit com 3 assadeiras retangulares, em alumínio
medidas aproximadas de: comprimento 22 cm, largura
18 cm, altura 6 cm; comprimento 34 cm, largura23,5
cm, altura 6 cm; comprimento 44 cm, largura 30 cm,

altura 6 cm.

462,70 4.627,00
Kit com 3 bacias redondas, matéria-prima aço inox de

primeira qualidade, tamanhos aproximados 16 lts, l0
lts. 3 lts,

50 l0 Kit

55,93 559,3010 Kir
Kit com 3 bacias redondas, matéria-prima plástico de

primeira qualidade, tamanhos aproximados: 27 lts, 17

Its.8lts,
51

33,25 1.562,7 552 47 Kits
Kit com duas caixas organizadoras em polipropileno
com tampa, retangular, capacidade aproximada de 10

Its e 6 lts (transparente).

89,54 447,7053 5 Kits

Kit com duas canecas de alumínio com capacidades

aproximadas de 2 e 4 litros, com cabo fixado por 03

rebites nas suas extremidades do caneco para garantir

maior segurança.

7,96 159,2020 Kits
Kit peneiras coador de plásticos 3 tamanhos

multiusos.
54

182,94 182,9455 I Un.
Panela de pressão 4,5
revestimento interno e

espessura 3,2 mm.

litros, material: alumínio,
externo em antiaderente

491,63 3.441,4150 7 Un.

Panela de pressão em uma linha durável, prática e

econômica. Características: Capacidade

aproximadamente 2l Litros. Alumínio polido de alta

qualidade. Tampa com fechamento externo' Asas

resistentes. Dimensões: Altura: 32 cm, Largura: 36 cm
Profundidade:37 cm, Peso embalagem: 5,7 ke.

92,38 369,524 Kits
Panela de pressão, 7

revestimento interno e

espessura 3,2mm.

litros, material: alumínio,
externo em antiaderente57

577,2852,48Un.
Panela no 30 - alnra 12 cm, diâmetro 30 cm, volume
6,7 lts.58 11

183,4210,19Pegador para massa produto em aço inox. Dimensões
do produto (cm): comprimento total: 22 cm.59 18 Un.
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OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do CATMAT
e a do Edital, prevaleceró a descrição constante no Edital.

1,2. O valor máximo estimado da licitação é de R$ 80.982,19 (oitenta mil e novecentos e oitenta e

dois reais e dezenove 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 DE ENTREGA:

125,13 1.376,43Un.

Picador de legumes, modelo cabrita, tamanho médio,
com tripé, corpo, cabo e basculante em alumínio
fundido, coluna: tubo de aço zincado, chapinha: ferro
chato zincado, mola: caracol, Pintura: eletrostática'
Faca (navalha); aço inox. Fixação: Pés triangular'

60 il

55,52 555,20Un.
Pipoqueira com as seguintes características mtrumas:

confeccionado em alumínio polido com capacidade de

4 litros.
6r l0

60,'73 L153,8762 l9 Un.
Placa de corte em polipropileno tratamento anti
bactérias, medidas aproximadas 37 x25 x3cm

149,97 1.799,6463 t2 Un.

Potes/caixa, retangulares, composição po lipropileno,
para guardar mantimentos/ saladas, sem divisórias,
com tampa levemente ondulada, para; 5 kg,3 kg e 2
kg. 02 unidades de cada, Aparência/cor: translúcida,
para facilitar a visualização do conteúdo. Empilhável,
que se mostre firme e resistente após colocar seu

conteúdo.

27,18 652,3264 24 Un. Prato em vidro fundo 23,5 cmx3,7 cm.

6,88 536,6478 Un. Prato em vidro raso 23 cm.65

849,607,2066 118 Un.
Prato para servir refeições, fundo, 22 cm de diâmetro,
de material inox. Podendo ser levado ao micro-ondas e
a máquina de lavar louças.

6,20 74,40Un.
Prato para servir sobremesa, de material aço

inoxidável, 18 cm.
67 t2

13,14 183,9668 t4 Un.

Ralador todo em aço inox, 4 Faces, Ralador com
lâmina com quatro diferentes opções de corte, lâmina
com dentes em escala maior, cabo com design

diferenciado com detalhes ranhurados, o material da

lâmina: Aço Inox. Dimensões aproximadas do
produto: 23x10 x 8 cm.

12,55 288,6523 Un.
Suporte em plástico para coador de papel no 103, para

café.
69

1.290,7458,6770 22 Un.
Tábua de corte de alimentos em material polietileno,
antibactericida, de tamanho aproximado 30 cm x 40

cm.

7,90 71,10
Tampa redonda protetora para alimento para micro-
ondas em plástico resistente. Medidas aproximadas
27.4 cm diâmetro x 6.8 cm.

7l 9 Un.

494.3435,3172 l4 Un. Válvula para garrafa térmica de 1,8 litros.

1.585,0818,8773 84 Un.

Xícara de chá em porcelana de alta qualidade e

durabilidade, cor branca, conteúdo: xícara e pires,

tamanho: 200 ml. Dimensões: diâmetro 9,5 cm, altura
7 cm.

80.982,19Valor Total

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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2.I. Aentrega dos materiais serão parceladas e deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura

Municipal, localizado na Avenida Macali, no 830, Baino Ipiranga, na cidade de Marmeleiro, no prazo

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

após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se ao

Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido'

2.1.1. Os prazos de que tratam o item 2.1. poderão ser prorrogados uma vez,por igual período,

quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocoffa motivo justificado

aceito pela Administração.

3 - CONDIÇOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO:

3.1. Em todos os itens, as especificações exigidas são as mínimas necessárias para o atendimento

das necessidades dos Departamentos solicitantes. Não sendo aceito produtos/mercadorias com

especificações inferiores às descritas.

3.2. As mercadorias deverão estar em conformidade com as nonnas vigentes. Na entrega serão

verificadas quantidades e especificações conforme descrição na Ata de Registro de Preços, bem como

estado de conservação dos produtos.

3.3. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidor(es) designado(s) da

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

3.4. Os materiais a serem fornecidos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados,
em conformidade com a Ordem de Compra e Nota de Empenho.

3.5. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, mercadorias que vierem a ser

recusadas, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

4 - OBRTGAçOES DA LICTTANTE VENCEDORA:

4.1. 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. A empresa contratada deverá arcar com os valores referentes ao frete para

entrega no município de Marmeleiro, nas dependências do Almoxarifado ou em local a ser indicado pelo

departamento solicitante.

4.2. 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.

4.3. 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.

s -DA FTSCALIZAÇÃO:

5.1. O recebimento do produtos, a frscalização 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

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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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

f,rrmado 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.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 138 I 2022
MODALIDADE: PNBCÃO BI.BTRÔUCO
TIPO: MENOR PREÇO U¡{IrÁRlO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO II

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico,

se houver), inscrita no CNPJ sob no ...., neste ato representada por 9êr8e,
RG .............., CPF (endereco), propõe fomecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito

cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico n" 08412022, conforme abaixo discriminado:

lnformar Marca.

Informar Valor Unitário.

lnformar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

lnformar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessão pública de PREGAO ELETRONICO.

Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital.

lnformar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais,

trabalhistas e todas as demais despesas necessórias à execução do obieto.

Marmeleiro, de de2022

(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG:
Cargo:

XXX R$ R$XX XX XXXI
XXX R$ R$2 XX XX XXX

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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EDITAL on rnncÃoN" o\ tzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 138 I 2022
MODALIDADE: PN¡CÃO U,BTNÔUCO
TIPO: MENOR PREÇO tXIrÁnlO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

ANExo rII

MoDELo DE DEcLARAçÃo UNIUcADA
(papel timbrado da licitante)

no(Á) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa ................ CNPJ no

através de seu representante legal infra-assinado, que:
., com sede na

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein.'8.666193, acrescido pela Lei n.o

9.854199, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na

condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com
a Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) ............, Portador(a)

do RG sob no e CPF' cuja função/

cargo é (sócio administradorþrocurador/diretor/etc.), responsrivel pela
assinatura da Ata de Registro de Preços.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHIIM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da

SúmulaVinculanteno 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços seja

encaminhad a para o seguinte €nd€reço:

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 CPF/lvfF sob n.o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente

ao Pregão Eletrônico ,.o 'Ft*+12022 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 Legiv el/ Cargo/Carimbo do CNPJ)

de ... de2022.
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EDITAL on pnncÃoN" og4tzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I 38 I 2022
MODALIDADE: PNBCÃO NIBTNO¡UCO
TIPO: MENOR PREÇO UrUrÁnrO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO IV

MODELO PADRÃO DE DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO - MEÆPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

....., através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa, nos termos da Lei Complementar no 123106, alterada pela Lei Complementar no l47ll4,bem
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legiv ell Cargo/Carimbo do CNPJ)
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EDITAL DE PREGÃO N" OE4/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13812022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREçO I.JMTÁRIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de materÍal de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

A¡IEXO V

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" ....../2022
PREGÃO ELETRÔNICO N" 08412022

Aos {'** dias do mês de 't'i'l't do ano dois mil e vinte e dois, às ¡t¡t*!ß*, na Sala de Reuniões da Prefeitura
de Marmeleiro, Av. Macali, no 255, Centro, em Marmeleiro - PR, compareceu o Sr. Paulo Jair Pilati,
portador da cédula de identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSPÆR e inscrito no CPFA4F sob o no

524.704.239-53, Prefeito e representante do MUNICÍpIO On MARMELEIRO, pessoa jurídica de

direito público intemo, inscrito no CNPJ n'76.205.665/0001-01, com sede e foro na Av. Macali, no 255,

Centro, Marmeleiro - PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE e o Sr(a)**** , portador da

cédula de identidade civil (RG) n" 'ß'r"ß'N'¡r SSP/PR, e inscrito no CPF/IVÍF sob o no ****, representante

legal da empresa: ýrtrtrtÝìktr, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJA4F sob o no t'k'r'**, com
sede na *d,*,i, no ****, Bai:ro 'r***, Cidade de *t**, Estado do 'f,t'l"l' CEP ***, Telefone 1**) 

:f*****, e-

mail: ****, neste ato denominada CONTRATADI, classificadapara assinar a Ata de Registro de Preços,

nos itens abaixo especificados, que tem efeito de compromisso nas condições estipuladas no Edital e na

proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Eletrônìco n." 084/2022. CLAUSUL/I PRIMEIRA -
DO OBLETO: A implantação de Registro de Preços para aquisição/contratação dos produtos/serviços

abaixo

O presente Registro de

Preços terá validade de ** (tc***) meses contados da assinatura desta ata, ou seja, até t'r de *'¡'f 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, runa 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. CL/IUSALA TERCEIRA - DOS
PRAZOS, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBLETO: A entrega dos materiais serão

parceladas e deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida
Macali, no 830, Bairro Ipiranga, na cidade de Marmeleiro, no prazo má.ximo de 10 (dez) dias, após

solicitação formal, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, após assinatura do contrato,

onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar

aqueles em desacordo com o pedido. Os prazos poderão ser proffogados uma vez, por igual período,

quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocolra motivo justificado

aceito pela Administração. CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: Em todos os itens, as

especificações exigidas são as mínimas necessárias para o atendimento das necessidades dos

Departamentos solicitantes. Não sendo aceito produtos/mercadorias com especificações inferiores às

descritas. As mercadorias deverão estar em conformidade com as nornas vigentes. Na entrega serão

verificadas quantidades e especificações conforme descrição na Ata de Registro de Preços, bem como

estado de conservação dos produtos. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por

servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro. Os materiais a serem fornecidos

deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, em conformidade com a Ordem de

Compra e Nota de Empenho. A Contratadaftcarâ obrigada a trocar, a suas expensas, mercadorias que

vierern a ser recusadas,ìendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. OBRIGAçÕES n¡,
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CONTRATADA: Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa
execução das obrigações assumidas. A empresa contratada deverá arcar com os valores referentes ao frete
para entrega no município de Marmeleiro, nas dependências do Almoxarifado ou em local a ser indicado
pelo departamento solicitante. 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 Ata de Registro de Preços. 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. DA FISCALIZAçÃO: O recebimento do produtos, 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. 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
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. USULA
Os pagamentos erão efetuadoss

mensalmente no período de 01 a 15 do mês subsequente à entrega dos produtos/serviços, mediante a

apresentação da respectiva Nota Fiscal que poderá ser entregue diretamente no Departamento de Finanças
ou encaminhada no seguinte endereço eletrônico: nf@marmeleiro.pr.sov.br. Os pagamentos correrão por
conta das dotações orçamentárias indicadas no edital de licitação, devendo o Departamento solicitante
verificar a disponibilidade de saldo junto ao Departamento competente. A liberação dos pagamentos
ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tstjus.br, em cumprimento com as

obrigações assumidas na fase de habilitação do processo licitatório. Os pagamentos serão efetuados
exclusivamente através de depósito na Conta bancária de titularidade da Contratada. CLÁASULA
OUINTA - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS: A Administração indicará como
gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do Departamento que solicitou o serviço/produto, ou pessoa
designada para substituíJo, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos no

8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e frscalização da sua execução, procedendo ao
registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos nesta Ata. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de
quaisquer circunstancias que incidam especificamente nos artigos 78, 87 e 88 da Lei 8666193 que trata
das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e acometimento de outros atos
ilícitos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas à

autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. CLÁUSULA SEXTA - DA
REVIS,íO DO REGISTRO DE PRECOS: 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 fomecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo

disponível. ctÁasat¿ sÉrtal - oo nn,erusrn on pnncos n nanounrcruo ncoNÔtulco
FINANCEIRO: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados;
Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá a Contratada requerer e demonstrar documentalmente, a

necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fi.rndamento no artigo 65, II, "d", da Lei no

8.666193; Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo
assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. CLAUSULA OITAVA - DO
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas

seguintes ocasiões: A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; Por iniciativa do órgão ou
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entidade responsável, quando a empresa: Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; Não
comparecer ou se recusar aretirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva Nota de Empenho ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitáxel; Não
aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado; Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da

Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666193. O cancelamento de registro do

fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata
pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova
ordem de registro. cLÁusuLA NùNA - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS:9.1 Comere infração
administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que: 9.1.1 Não assinar o
termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de

validade da proposta. 9.L2 Apresentar documentação falsa. 9.1.3 Deixar de entregar os documentos
exigidos no certame. 9.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto. 9.1.5 Não mantiver a proposta.
9.1.6 Cometer fraude fiscal.9.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.9.2 Considera-se comportamento
inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.9.3 Nos termos do artigo 87,daLei8.666193 e suas alterações, no caso
de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem
prejuízo da 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 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso
injustifrcado (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 20%o do valor total do pedido de fornecimento no qual a inegularidade se refere, no
caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma proporcional
à obrigação inadimplida; d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7o daLei 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 decorrentes de sua inadimplência, bem como
arcará(ao) com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s)
proponente(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 9.4
Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada
possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de MarmeleiroÆR.
9.5 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. 9.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.9.7 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.9.8 As
sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o

contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.66611993.
9.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções,levarâ em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o carëtter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando
em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 9.10 As penalidades

serão obrigatoriamente registrãdas no SICAF. CtÁaSUL¿ OÉCllWq - O,4 nnSCtSÃO: O presente

instrumento poderá ser rescindido: Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito
do CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 daLei8.666193; a) Amigavelmente,
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por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, comprovada a conveniência para a
Administração Municipal; b) Judicialmente, nos termos da legislação. $1o No caso de rescisão por
iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por escrito, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado. S2" A CONTRATADA
reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 daLei
n' 8.666193. 53" A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a
sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. CLAUSULA
nnCtWl prurunln¿ - p¿ WWCaUCÃO: Esta ata esta vinculada ao edital de Pregão Eletrônico n'
0E4/2022 e à proposta da Contratada, sendo que a esta obriga-se manter durante toda a execução desta
Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação. clÁasall oÉClMl SneawO¿ - n,q fRAUnn n ol
CORRUPC,ÃO: As partes declaram conhecer as normas de prevenção à comrpção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), aLei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a

aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o
equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma. ctÅasaLa oÉclM,q rnncnlkA - n¿s otsposrcÕns rtvtls: Aos casos omissos
aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos
Municipal n.o 1.519, de26 de outubro de 2006 en.o 1.567, de27 de março de2007, e, subsidiariamente a
Lei n.o 8.666193 e suas alterações. CtÅaSul¿ nÉCllutl Oa¿nf¿ - nO nOnO: As questões
decorrentes da utllizaçáo da presente ata que não possam ser dirimidas administrativamente serão
processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marmeleiro, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. Nada mais havendo a tratar deu-se por encenada a Sessão, sendo redigida a

presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Marmeleiro,'r"ß't'ß de ***** de 2022

MT]NICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

Contratada
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N' T38 I 2022
MODALIDADE: PN¡CEO PTFTRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO U¡qIrÁnIO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes

ANEXO VI

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO ***12022

(Vinculado ao trrk**trtr** No trrrtr/2022 - PMM)

O MLINICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público intemo inscrita no CNPJ/Ìr4F
sob o no 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" 4.352.883-1 SSPiPR e inscrito no CPF/lr4F sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante
denominado CONTRATA|ITE; e a empresa 'r'¡r'¡r"r"l"l'{<, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CMJiI\{F sob o no '1"ß'ß'F'È, com sgde na 'l"F'l't'l'¡l', no 'i'ft'F'l', Bairro 'ß¡ß¡ü'F't, Cidade de *'ßt<'ß, Estado do '*¡&¡&¡l',

CEP ***, Telefone (*"t) *'*'F't'**, e-mail: ****, representada por seu administrador, Sr. 'l"F'È't'*¡F¡ß*,

portador da cédula de identidade civil (RG) n" t<'*'t<'È'*'r' SSP/**, e inscrito no CPF/l\¿fF sob o no 'r'*'¡*'ß'ß'ß'r',

de ora em diante denominada CONTRATAI)A, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de 17 de agosto
de 2002 e à Lei 8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de
******* No *'r*/2022, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Tem por objeto o presente instrumento a aquisição de *******ìk*******tr, constantes no item 2.1 da
cláusula segunda, de acordo com os lotes relacionados no Anexo I, do Edital de Pregão **'F'ß'k no
***12022, para os quais a CONTRATADA foi a vencedora no certame licitatório.

Parágrafo Único
lntegram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 't'1"1"È'l"l'¡l'* no *'r'k12022 e seus anexos,
juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGT]NDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTR.A,TANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
global de RS ********* (*********), de acordo com a proposta abaixo descrita:
LOte ¡tìrrtr

2.2 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.3 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

8.666/93, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

cLÁusuLA TERCETRA - DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO
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3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência eletrônica para a conta bancária
da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês subsequente
da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MTINICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ u* 7 6.205.6651000 I -0 1

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO >*'*'*12022

(Vinculado ao **{"ß'ßtt'k No 'l"l'*/2022 -PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do
FGTS, válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a
fluir após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscaVfatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ/I\4F apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CMJs.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo
pagamento pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $1o desta
Cláusula.

cLÁusuLA eUARTA - Dos REcrrRsos FrNAt[cErRos
4.1 Conforme dotações orçamentárias discriminadas a seguir:

cLÁusuLA eurNTA - Dos pRAzos, vIcÊNcrA E cRrrÉRro DE REAJUSTE
5.1 O prazo máximo para fomecimento dos bens e serviços solicitados não poderá ser superior a *** dias
corridos após sua solicitação formal, reservando-se ao Município o direito de recusá-lo se em desacordo
com o pedido.

5.2 O contrato terâ vigência de 'l"l' (¡l'*) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 'l"k'F**'l',
admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei8666193.

5.3 Havendo prorogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze\ meses, utilizando-se para tal
a variação acumulada do INPC, a partir da data da assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA SEXTA - DAS oBRrcAçÕBs n¡, CONTRATAT\TE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

6.2 Acompanhar e ftscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA
através de servidor designado;

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as

obrigações por parte da CONTRATADA.

6.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

cr,Áusrrr,A sÉrrvrn - DAs oBRrcAçoEs DA coNTRATADA E coNDrçÕES DE
FOR¡{ECIMENTO DO OBJETO
Compete à CONTRATADA:
7.1 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecido, sob pena de responsabilidade contratual,
salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7.2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.3 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, îo prazo e local indicados pela Administração, em
estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de
garantia;

7.3.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma
versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autonzada;

7.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13, 18 e
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

7.4.1 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto
com avarias ou defeitos, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.

7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas,
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no edital
ou na minuta de contrato;

7.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, frscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

cLÁusuLA orrAvA DAS sANÇöEs ADMrNrsrRATrvAs PARA o cAso DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

8.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta.
8. 1 .2 Apresentar documentação falsa.
8.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.
8.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto.
8.1.5 Não mantiver a proposta.
8.1.6 Cometer fraude fiscal.
8.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

CNPJ: 76.205.ó6510001-01
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8.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.3 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
oivil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fomecedor registrado as seguintes

sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

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

injustificado (cuja justificativa não seja acatada pela Administração) sobre o valor da parcela
a que se refere a obrigação, até o limite máximo de 10 (dez) dias, após o qual a

Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com
as penalidades daí decorrentes;

c) Multa compensatória de 20% do valor total do pedido de fornecimento no qual a

irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de
inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 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 decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ao) com a correspondente
diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não
aceitar(em) a contrataçáo pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

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

intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada
possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de MarmeleiroÆR.

8.5 Em se tratando de adjudicataria que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa
não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria
Geral do Município de Marmeleiro.

8.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminháJo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

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

8.8 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se

o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no

8.6661t993.

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

Administração, observando o princípio da proporcionalidade e darazoabtlidade.
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8.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

cLÁusrJLA NoNA - DA FrscAlrzAçÃ.o
Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

Parrigrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal n' 8.666193,
bem como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de t'l"l'¡1"'l't'l' rf >r*+12022.

CLÁUSULA DÉcIMA - DA REScISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,
comprovada a conveniência para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei n' 8.666193.

$3" A CONTRATADA indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

cl,Áusrrr,A DÉcrMA nRTMETRA - DAs ALTERAçÕns coNrRATUArs
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1" da Lei n'8.666193.

S2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalizaçáo
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

cr,Áusrrr,l DÉcrMA SEGTTNDA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8.42911992), a Lei Federal n.o

12.84612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a

aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de

modo fraudulento que constituam prâtica ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o

equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.
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clÁusur,¿, nÉcrvr¿. TERcEIRA - DA pIIBLIc¿.çÄo E Do RrcrsrRo
lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, daLei8.666193.

clÁusur,A DÉcIMA eUARTA - DÄ LEGIsLAÇÃo .lpr,rcÁvnr,
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666/93 de 2l de junho
de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA DÉcIMA errrNTA - DA TRANSMISS^Ã.o DE DocuMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou
outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSI]LA DÉCIMA SExTA - DoS cASoS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no

10.520, de2002, no Decreto Estadual no 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no 723, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem
como nos demais regulamentos e norrnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

cLÁUSI]LA DÉcIMA sExTA - SUcEssÃo E FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro,
Estado do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro, ¡l' ¡l"l' *'l' * de 2022

MIJNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada
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Marmeleiro,25 de julho de2022.

Parecer Controle Interno n," 19912022

De: Unidade de Controle Intemo

Para: Prefeito de Marmeleiro

O Processo em análise por esse controle é referente ao procedimento licitatório de n' L3812022 na

modalidade Pregão Eletrônico no 084/2022, tipo "menor preço unitário por item", objetivando a

contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha.

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 de 20L9, do Decreto no 7.746,

de 05 de junho de2012, da Instrução Normativa SLTI/\4P no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução

Normativa SEGES/I\4P no 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de

2006, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015,

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

de 26 de outubro de 2006, Decreto Municipal 1,567, de 27 de março de 2007, bem como as normas

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 priblica 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 denominada pregão, destinada à aquisição de bens e/ou contratação de

serviços comuns, possui como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando

custos para a Administração Pública.

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

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

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

princlpios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até a presente data:

L solicitação de abertura de licitação feita pelos Departamentos de Administração e

Planejamento, Agricultura e Abastecimento, Assistência Social, Educação e Cultura,

Esportes, Meio Ambiente e Recursos Hldricos, Saúde e Urbanismo, sendo verificada

existência de justificativa para a presente aquisição conforme solicitação juntada as páginas

01 a 13.
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2. Foram utilizados para a composição dos preços da presonte lioitação: ata de registro de

preços referente ao ano de 2021 desta municipalidade, pesquisa junto ao site do TCE-PR e

junto a sites especializado, bem como documentos de processos licitatórios de outros

municípios, obedecendo assim o disposto no art. 3o, inciso III da Lei no 10.520/02.

Obedecendo ainda ao art.69, inciso II, alínea "h" da Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, a

qual dispõe sobre a exigência de estimativa de preços contendo o preço máximo.

3. Consta Pareoer Contábil quanto à existência de orçamento.

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

Departamento de Finanças.

Da análise das minutas do edital, Ata de Registro de Preços e Contrato de Compra e Venda:

1. A modalidade escolhida para o Registro de Preços está correta, r¡ma vez que a Lei 10.520102

em seu art. I I aautoriza.

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

no preâmbulo e no item 3.1 do edital.

3. O edital contempla no item 5.1 que a participação neste Pregão é exclusiva a microempresas,

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei no

11.488, de2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que

estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTVMPOG no 3, de 26

de abril de 2018.

4. O edital contempla a habilitação jurídica no item 10.5.1, regularidade econômico-financeira

no item 10.5.2 e regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3, estando, portanto,

contempladas as exigências do inc. XI[, do art. 4o da Lei 10520102 e art. 27 da Lei de

Licitações. Além disso, o edital relaciona as condições para participação do certame

conforme o inc. VI, do art.40 do Estatuto das Licitações.

5. Em relação às minutas de Ata de Registro de Preços e Contrato de Compra e Venda,

veriflrca-se que guardam legalidade com o disposto na Lei 8.666/93, contemplando as

previsões do artigo 55, estando presentes as cláusulas essenciais.

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

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

E o parecer

MU N lcíplo DE MARM ELEI Ro232rT
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Luctana Artstr

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85,615-000
E-mail: IicitacaolrÐmarmeleir o.or.eov.br' / licitacao02(A¡nanneleir o.or.eov.br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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Marmeleiro,04 de agosto de2022.

Processo Administrativo n.o 13812022
Pregão Eletrônico n.' 08412022

Parecer Jurídico n.' 37 412022

I - Da Consulta

Os autos onde transcone o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
n.o 07812022, do tipo menor preço em regime de valor unitário do item, foram encaminhados, a
esta Procuradoria Jurídica, nadatade 25 de julho de 2022,para análise e emissão de Parecer, em
atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193.

Submete-se à apreciação o processo objetivando o registro de preços para futura e
eventual contratagão de empresa para fomecimento de materiais de copa e cozinha, conforme
requerimentos dos Departamentos de Administração e Planejamento, Agricultura e
Abastecimento, Assistência Social, Educação e Cultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
Saúde e Urbanismo.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimentos para contratação,
levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento financeiro,
Portaria e Certificado de Pregoeiro, manifestação da controladoria intema e minuta do edital com
os seguintes anexosl

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo IV - Modelo Padrão de Declaração de Enquadramento - MEÆPP;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Minuta do Contrato de Compra e Venda.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Elehônico em análise apresenta
como objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresapara fomecimento
de materiais de copa e cozinha.

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de normas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei n.o 10520102 e a Lei n." 8.666193.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei n.o 10.520102, em seu art. 1o,

assim prevê:

Ø.
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"Art. 1". Para aquisição de bens e semiços comuns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por essa Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços cornuns,
para osfins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado".

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável
ao presente caso, ou sejam, a Lei n." 10.520102, Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993 e
atualizaçöes; Lei Complementar n.o 12312006 e attalizações, que versam sobre o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos Municipal n.o 1.519/06,
1.567107 e2.2351fi.

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 aforma de execução.

Verifica-se a existência de estimativa de preços contendo o preço máximo, em
obediência ao art. 69, inciso II, alínea "h" da Lei n.o 15.608107 do Estado do Paraná.

A Lei n." 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.' 8.666193 estabelecem
condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a
habilitação jurídica no item 10.5.1, qualificação econômico-financeira no item 10.5.2 e
regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3. Ademais o edital relaciona as condições para
participação do certame conforme o inc. VI, do art.40 do Estatuto das Licitações.

O critério de julgamento é o de menor preço unitário do item, est¿ndo contemplado no
item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art.4o da Lei n3 10.520102.

A modalidade eleita paru a contratação está correta, urna vez que se trata da modalidade
que confere maior celeridade, resguarda a ampla competitividade, a isonomia, reduzindo
despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos licitatórios.

O edital contempla, no item 5.1 a exclusividade paraaparticipação de microempresas e
empresas de pequeno porte.

A celebração e formalização de contratos devem observar os ditames da Lei n.o
8.666193. De acordo com o art. 62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como 

"y?-
Ø
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contrato, nota de empenho de despesa, autonzação 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 obrigaçöes futuras, inclusive assistência
técnica.

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que contempla as cláusulas previstas no
art. 55 da Lei n." 8.666193.

O responsável pelo setor de contabilidade atesta a existência de disponibilidade
orçamentariapara assegurar o pagamento das obrigações assumidas. O diretor do Departamento
de Finanças informa que, por se tratar de registro de preços, a consulta à disponibilidade
financeira deverá ser realizada previamente à aquisição.

Considerando as informações constantes no processo administrativo em epígrafe até a
presente data, sob o prisma estritamente jurídico, me manifesto pela continuidade do Pregão
Eletrônico n.' 08412022.

E o parecer.

Ederson Roberto Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Marmçleiro, 08 de agosto de 2022,

Parecer n'09712022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura
do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n'08412022, que tem por objeto a contratação de

empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos Departamentos
solicitantes, conforme requerimento nos autos, nos termos da Lei no 10.520, de l7 de julho de 2002; do

Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019; do Decreto n'7.746, de 05 de junho de2012; da lnstrução
Normativa SLTI/MP no 01, de l9 de janeiro de 2010; da Instrução Normativa SEGES/MP no 03, de 26 de

abril de 2018; da Lei Complementar n" 123, de l4 de dezembro de 2006 e alterações; da Lei no 11.488, de

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

Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993; Decreto Municipal n" 1.51912006, de 26 de outubro de 2006;
Decreto Municipal n" 1567, de 27 de março de 2007, bem como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto
da presente licitação.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio para necessarlas.

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(à-tnrllrnclciro.pr'. r:ov, br / lic it¿ìcaoO2(l¿)nralnrclcirn. rrr. sov. br - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8 105
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Avrso nn r,rcrraçÃo
pnncÃo nl,nrnôNlco N" 094/2022- pMM - ExcLUSwo pARA ME E Epp

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 138/2022-LTC
MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

OBJETO: Contratação de empresa para fomecimento de material de copa e cozinha, atendendo as

necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo
r - TERMo rB n¡n¡nÊNcrA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aeosto de 2022.

rÉnvrrNo Do RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 25 de asosto de
2022.

rNÍcro n¿, sBssÃo DE DrspurA DE pREços: .

Para todøs as referências de tempo serú observudo o hordrio de Brasíliø (DF).

LOCAL: www.comprasgovernamcntais.gov.br ¿'Acesso Identificado no link - licitações".

AQUISIçÃ,O DO EDITAL: Sites www.comprassovernamcntais.gov.br e

www.marmclciro.pr. gov.br.

INFORMAçOES: (46) 3s2s-5107 ou (46) 3525-810s.

de2022.

Franciéli

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licit¿tcao(rltnannclciro.pr'.sov.br / licitacaoO2fã)nrarr¡clc.i¡ o.pr.{rov.trr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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PORTARTA N" 6.685, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências.

o pREFEITO Do vtuNIcÍplo 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,

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente.

RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR os seguintes servidores para o exercício da atividade

I - Francieli de Oliveira Mainardi, Matrícula no 1450-8: Pregoeira

II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5: Pregoeiro

Art, 2o NOMEAR os seguintes servidores efetivos e estáveis para
comporem a Comissão de Apoio ao Pregão:

I - Daverson Colle da Silva, Matrícula ltt6-9;
II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrícula no 1824-4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula 1737-0.

Art. 30 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 abeÉura dos envelopes das propostas de preços, seu

exame e a classifrcação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou clo lance cle lnenor preço;

Eletrônico;
VI - Conduzir a sessão pública presencial e via interner, 

¿uando ËtfÊ"åOrn
VII Verificar a conformidade da proposta com æ GfrIGINAL

estabelecidos no instrumento convocatório;
VIII - Dirigir a etapa de lances;
IX - Verificar e julgar as condições de habilitação;
X - Indicar o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
XII - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
XIII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

i i iün.2022

ATU RA

XIV - Receber, examinar e decidir sobre recursos e encaminhá-los à
autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

w\ rw.rrl.ar:rneleiro.
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XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicagão à autoridade superior e propor a homologação.

Art.4o São atribuições da Equipe de Apoio ao Pregão:
I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
lI - Zelar pela observânoia dos atos ossenoiais do progã0, inolusivo na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o
respectivo processo;

III - Exercer outras atividades correlatas ao procedimento licitatório;
IV - Elaborar a minuta do edital, contratos e termos aditivos;
V - Conduzir os processos administrativos especiais instaurados para

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 gratificagão prevista no art. 33, incisos III e IV, da Lei no 2.096, de 23 de setembro
de2013, observado o disposto nos $$ 3o e 4o, do mesmo artigo.

Art. 6o Fica revogada a Portaúa no 6,457, de I 8 de março de 2021

Art.7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Marmeleiro,2l de janeiro de 2022.

PILATI
de Marmeleiro

CONFERE COI,A
O CRIGINAL

i i iïll7022

Publicada no DOE no I I 57, de 24 de janeiro de 2022.

\¡/ww. marmeleiro.pr. gov.br

ATU iIA
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HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:
Franciéli de Oliveira Mainardi
D!sponibiiidade:
1 1 I 01 12022 a 31 I O1 I 2022

CONTEÚDO PROGRAN¡ÁT¡CO

Cu¡'so:
Formação de Pregoeiros - Teoria
Carga Horária:
20 horas

Noia Final
100

r)
O
a

2
l-

c

Certificado registrado na Esoola Mrtual-Gov - EV-G sob o código rfoor6066819xosu
Este certificado fti gerado em 121O112022 às 14:01 horas-

O preserÉe certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar,
informando o codþo acima na opçáô Vafidação de Documentos no endereço https://www.escolavirtual.qov-br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos c€rsos em que o participante alcançou æ rcquisitos
mínimæ pana aprovação antecipadamente.

t\)
¡f\

\R

Módulo l- Conceitos Fundamentais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletrônico-
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Operação parte 1

Módulo lV- PregãoEletrônico - Operação parte2

r.

o
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'Tl
rnn

ç i; -{t, ? -í, \ ã,t'}'3 I L- Ç ".'

Enap
:'$c.ii íåìcicn: 

=-c:?i¡isi-:rê.o ;r:-=l ice



,tr?r'l

I ÎftrÞuHAt DE CoTfrAS

I oo ßsfÉËo sg p¡a¡r+Å

Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
ENtidAdE: MUNIGíPIO DE MARMELEIRO

ivento: FORMAçAO DE PREGOEIROS: RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Certif,icarn<>.s que o(a) participante cc¡ncluiu c>

"Curso cle trorrnação d,e Pregc2eirgs¿' rninistrado pelo
Trif¡unal de Contas do Estado do Paraná

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

E COM
O CRIGINAL

i + Iltit. Z0Zl

A NATU RA

,dá5ì,Ç<. W,Ýl-snA
Hello GllbertoAmaral

Dlretor da Escola de Gestão Prlbllca
Nestor Baptlsta

Presldente do Trlbunal de C-ontas do Estado do Paraná

CURSO,PRESEN(}Ii\L GTJRS](J ONLINE
Flañ€lJotîento e.têrtT¡o clo iêfêrðncl€l

f¡r.r b Ìlcldade, ttn ÞLtg n aç¿¡o.'ê. péd lclo de,
esclaiéctnt e ntos

.S.oeô¿fo Þr-rbllcs do ÞrÞ.ç¡õ9
Adjud¡c€¡ção e. l¡omologação Anulaç€i9.9

.iowogação
.FlançÕÉs

RosponsaÞil¡¿Jacl9 do .p_reçloeIro. € €qLllr)e
cle €¡polo

https://servicos,tco.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertificado?codígoValidador=562ddBd5-e54c-42f2-88ef-
f69d0 1 5bf803&nrCPF= 1 0505470985
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Atos OficiaiX

Avrso DE LtcllAcÃo
PREGÄo ELETRóNtco N" os7/2022
PROCESS0 A0t\¡tNtSTRATtVO N0 115/2022
I\4ODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM,
oBJEÌo: Conlralação ds empresa pârâ prsslação do servlços de adminhkaçáo do
progrâma d€ oncossão ds vagâs ds sslágio, remunerâdas a €sludanl€s reouÉmen-
le maldcdadæ e com frequênc¡a €feliva nos cursos vlnculâdffi à $lrulura ã0 ooslno
módio, lécnlco o 6uporloi publlco o pEdlcutor, oflctab ou rcconhældas Delo MEC. oam
o prænch¡m€nlo do núm€rc de vága! do opoñuntdådc d€ 6táqto curd¿utrr suo;ústo-
nado, cujas ársas de conhsclmenlooslelâm dirglamenle relacloñadas øm as alivldadss
do Munlclplo d6 Novâ Pralr do lguáçu - pr, modlånl€ concosrão dg bolsa do osláolo_
olorftld::polo Podor Ex6cutlvo MunlclpBt, nâs Are6r ådñtnlsl¡allvås conl¡dår noArt.-60:
lnclsos I à lX dâ L€l Munlcloal n 170112022.
DATA DA REAUzAcÄo; 2208i2022.
HoRÄRto DE lNfcto DADtspuTA:08:30 horãs.
Para lodãs as reforênclas ds l6npo seÉ obæryado o horáilo de Brasllla lDFl.
LOCAL: Profoltura do Munlctplo dg Novå prata do lguâçu _ par6ná.

w.compr6lgovohamnl6¡!.govbr
Todås ãs lnlomâçõos p€rlinontês ao pros€nle ed¡lsl, lnclus¡vs as ca¡oclsilsllæs ouånto
ao obisto llcllado, oslaråo à dlspßlçåo dos lnlerossodos no DoDadam€nto de Licit;cõs
dâ Pßfellura Munlclpâldo Nova Prala do louaÇu, ou p€lo slle w,nol.or.oov.br. ouimlo
lono (46) 3545.8000, êm d¡a3 útotr, næ hóúd6 d6s 08:00 æ 12:0d hàroi e dàs lå:¡o
as 17130 horai.

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Nova Prsla do lguaçu - Pt 08 de aoolto d€ 2022.
SËRGl0 FAUST- Profolto Munlclpal

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
EXIRATO DE CONTRAIONO 11712022

Salto do Lonlrâ, Segunda-Feka, 0g de agosto de 2022

AVISO DE
A PREFEITURA DE REALEZA, Estsdo do

Prefeitura Municipal de Manneleiro
.EDtTALDE LtclTAÇÄo

coNcoRRËNctApúBLtcAN.bosi2022-pMÀ¡
pRocEsso A0MtNtSTRATtVO No 094/2022.1tC

Mamsl€lro, 05 ds agosto ds 2022,
PauloJah Pllatl

Prsfoltode Mãrñ6l6ko

Tlp0r Malor olela.
Avrso DE HoMoLocAçÃo E ADJUDIoAçÃo

Em flmDdmsloæd6p6lo no ârt. 109, pârfo€lo 10dâ Lel0,t66/h bms oúbfË a hmc
logaÉo do prædlmsnto llcllalôdo €m eplgrate s a adjudiøçåo do obþlo oaa ò ommle:
Aempresa INDI.JSTRIA DE FERRAMENTAS |TUPoRANGALTDÁ, liscrib;o CNPJ sob
o nD 47.232.ô1210001-73, com vstor mensat do otuguet no tt€m Oi do RS t.S3O,OO (um
mil s qulnhenlos s lilnla reals).

ARSS$lifr ffi,rffrü'çf;i{itt"",pJ-nä*
RES0LUç40 N,'083/2022

. DATA08i08/2022
SUMULA-Aulodza o consórc¡o a lmplanlar o ref€llórlo para sous seNldoræ e dá oulras
00¡dôn{ias.

!!_c¡¡D^9.4{lq!10 oRTtNA, PRESTDENTE DAAssoctacÄo REctoNAL DE sÂu.
p-E_Do_suooEsrE (ARss), No uso DE suAsATRtsuiço'Ès LrcãdÈM-cõiÈôR-
MTDA0E c0M 0 EsTAlur0, Ap0sApRovAÇÄo DA¡só¡r,,reLErÃ GÈ.RAaúörñÀ.
RIA DE 18 DE MARCO DÊ 2022, e:
CoNSIDERANDO o l6mpo gxlguo parè alnoço doi ssNldoros Dúbl¡cos {umå ho{st
Drm.como as pecuilârtdsdos de locailzação da sodo do consór¿lo, e s oiislônc¡a d;
amÞrsnto d6ïnado a lål finalldade nð suat depôndônclrs,
RESOLVE

Ad. 1' Fica o consórclo públlco Eutodzado I lmplanlar lmlo âs ¡nslalacóss de sêde ãd.
-mhìshilvad€ste, o rofgllóilo para o! soß seryidors ò ælaboradoresi
51" O rôloltórlo oferec€d dtad0n€nls o slmoço, em dtas de expediánte normat, e/ou
0utr05 aelglçöss om ølos oxæoclonah:
$2" Consldsra.$ s€ryldor públlòo do consórclo, aquels quo o8rlencem ao ouadrc Dd-
-pdo, b6m como oulG conkatados alrãvés ds p@ôse !€lellvo, gslogláilo¡ o cali6
em comllsàoi
fui, 2' Ar d6!€!æ com manulenção do refellórlo serão cwleadas:
r - tssro consorcto, 0s gaslos com a manul8nçåo da lnslalscåo flsl$ do rsfoltódo l¡nclu.
tndo9ás de 6zlnha) e o p$sal necessádo para a oremråcåo dæ tsfslcöes:
ll_- do_lorma @mperllthEda, entre os renldoiôs, es ïeiæsás co, a æúb¡cdo de oro-{ur6 hdtspeßåv€ts p0Ë E preparEçåo das refelçös;
010 H6v€rå I nonoaçåo de uma æmissao, æmpósla por lrôs sery¡dores. ouo setá ros..po¡sâvot p€to amp-anhamonlo, tqulslç¡o, fìscallzação e cobrança dos valorcÊ dsvl-
{o!,.bem como p€la firoçáo do valorm8nsal da allmenleçào:
AssoctAçÀo REG|oNAL DE sÀüDE Do suDoEsTE '
CNPJ 00,333.678/0001.96 - Fone/Fax (46) 3520-0900
Rodov¡a_Co¡tomo Mtóilo Tratano, n" Sdt, Bakro Agua Brenæ
CEP n" 85.601-970. Francbco Eslhão - pR

02" Os seilldoro! ænldbuháo dg acordo @m o valot lìxado I sugo¡ìdo psla @mlssào,
qus so¡á reaiBledo do Ecordo @m ar vailaçõs da me.cado;
S30Acomlssåo.måntsrá rog¡slro sdequado ác€rca das comp;as o saldos, reæbimonlos
ep-âgemontos, bam como ãcerca dot cuslos I prgçot das ßfelçögs;
54"O ca¡dáplo e a quånllfløç¡o d6 Ellmsntq, pódgrào ssr sjlabelecldos Dor nuldc¡o.
-nl3lå que faz parls do quadro do ssruldor0s da ont¡d€dei
Ad.3'O cuslo¡o dos alimgnlos que compelom oo! !€Nldorgs poderá sordescontado om
rorha_do.p€gamonlo,!8!o s€la procedlda aulorjzaçåo do seruldorneslg ssnlido.
Arl..4' A €venluål d¡for€nça snl¡6 o cullo da ruleiçào e o valo¡ pago pelo servldor, em
n._nìuma hìpótesg Inlogrará r rgmuneraçåo dæta, lndependenÈmänie do vlncuto que
o l¡ga ao consô¡c¡o.
Arl.-5" Flæ lnclufdo no Plano Orçamsntádo € Dk€kizas Orçamsntárlas para o sxerclclo
de 2022, a 6€gulnlo sf¡o:

rrilùfi, Dt tr.\,r[q(j^(:^o DD tnirÍils^ Dtt.tc[^çÀo ¡,0rù102,
rkhnobilóh. tndø [ dtr¡d. t¡ Ji t d flaíûqr, [^til nfr,DtSfl:NS^ D[ I tC[^ç¡O n.O?ô,:0]¡,{qb!ùJdo¡..d¡r{b û6r'Én¡¡r rofthrdoù ñnrhhÝn", p. 

" 
rontn ¡mti¡r..,"n¿-¿,.iif.çrñiúd ùo ftn¡rírfr' d. siff!, trd ¡(ñ4 d! deúHñqlo N6hú. ùo Ns À¿ililDhhilh f

^ 
ilñrn¡rs d!!rñl &r ü'n(nildú úi Dfi0! d{ .ft,hnlùr cÊr,¡n ¡d¡ t:r,nhf{ t!hm,.nß t.ildhîù'ñh'adiFhtÕñld''r..lotds¡ilb(tFJ.!{rhmrddDh,ilr..rto,À,-*iq,.' _-'

C.rk¡hdil 
^0lL 

MÍDtC^rifNTOS LtDÁ, inúûrßCND f:o,tS ttJjtrrJr,
\'!rni Ilt1.¡lrlw(Juh Dill.olûêilot I d.¿,c!hr.
oirhr¡ìr (IiMflf,ftf.cort{oo Dil ¡[oDUlos tkrspt¡^l^nís t,I)^¡ tirdh m (:{tJ r.
lNinr ilt : ¡¡t,rÍtúbrilt.dtr4n
CniÞr¡l.r 

^\rOrtFDt 
Dtsn0trUtDún^ Dt ÀtGDtC^\ttNl('S LfD^. tiNir ñò C{f, i. ¡r.¡lJ1t ftnt.

Vili,n n3 tto,frhdq(Nd. vlúr.óJn.
ahÌrnr¡úil-t(t_Isut, Dtslkiltr{thf,Á Dn MIililc^MnNr¡a t,1D^,ld.dli ¡ncNIl n. ¡r$o.Jt!¡mt.tt.v,br nt L030,rnFi ui.oùs{r(jt,
Cîilúhù, ¡uNr^NrÌJl^mhcÈ!r(^t,n)À,¡rdn,r.cNDi.0t.iìú,tetrîroj¡i,
r.rri kl llt.fll(enr'r J(Àfr'Éúil
(oiûtrrtrd!' 

^t,fl 
ìnÀf D M^t rnt^L NÍ:Þrco ilos¡t f 

^t,Á[ 
Lm^, húilÞ io cNÞJ i. æ 30.Mr]m0t ¡:,\'rl.ñ RS ljÉrl&(un' iill !dil^iu rnhd!(!hr.

ÿ¡h.Îilil 6n.:l!dþih ñút.¿n.iror.(tqhnh. siÁo,kd,
I¡trñ.nriil rt r$,ñrilr fil Nrrûrù nd. [, a.r&h. ctrhrot d{i fil ú, ,¡à {il,qimtr i rûhilo Jr n,r¡nrtil

ñiimkh[o, 0t û úloilodot0]t.
I¡trtr¡i¡ flhil

consld6rando
da Auloddådo
€dequ8çãoda

nos vslculo! ollclab do munlclplo

de2022.

Àffio. æ¿--
À(d¡o oririla;lEi¡iã-mltMt =::¡:
rucaRDo a¡no¡lto oRlNÄ

Pretld{te d8 ARss

REsoLuçÃo N" Bzzo22
Þ.1æ OzreEnoa2

d6lnlam$dæ quo fÛá rcrllzã. Llcllaçáo, na srgulnle
MODALIDADE: PREGÄO EI¡TNÔruICó H' I¿SiZOZZ.
213/2022-llPO: MENOR PREçO PoR |TEM.

FERNANDO ALBERlO CADORE
P¡efôllo Mun¡clPal :)" .

Prefeitura Municipal de Realeza
AVIso DEALTERAçOEs

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do paraná: tona púbilco e parc @nhectm€nto
d6 ¡nlorc$adG que houv6Ém alloroçóos no€d¡lat abalxol
MODALIDAOE: PREGÄO ELETRôNICO NO I3S/2022 PROCESSO LICITATORIOI N"
208/2022 rlPO; MENoR PREçO pOR |TEM
OBJETOi Conkalaçáo de Empræå ospeclsllzåda para r9ãllzação de exam$ laboralo-
rlals ds urgêncla e sme0ånch.
As alleøçóes 6lå0 dlspGlas nas quãnlldads dos llsns s na dala do ærlsmo.
Rosl!26,08 doAgosto d€ 2022.

DIANA BA¡,I8ERG
prsgoelE

^Ìtño 
nn r.,ct1^ç¡ornroio rl,t:rftôNfr)N¡r.,¡orr - prrri_ rxtr,u¡rvo r¡n,r lrt r: ¡¡¡pRoc¡-Tÿ) 

^n^trìf 
sT{^l tÝo v tM0l}1,rc

ÀtOD^Lttt^DE n.¡hod.n@.
ltfO, Und r,(r uilrMoretr¡rrt,llftllù CúrÈr{to & rrrt{ú Þ¡E f,ñ,<nñhr Jr;ilcùt,ti F,f¡..¡ililE. d¡,Jù,Jo r rRFilJddd d,n,x¡¡d¡r,ñrn rftxilil... ., 

^,,.,,; 
, ir,iìr; äirnlrnntNct^.

¡rcrDrÀrENro DAs ¡norcsÎ^5r &@t@t!dùb¡udùùu,
IJ¿iüÌll Tiìll,Í"""TüiitìTil.iiìlTä.,îÌiåHffiïiäglTa:iiltîüî1""
tat hmt Ã ¡ýilûht d.k¡VF \d.høatn6 ùd¡h¡.,t"tlt, ûn,¡ffdt-r Mì|'ryddÀhqù .^.6r' td.nil¡..dò io t¡nt . flilk(0É.,

^Q_ÜlSlç¡O.DO 
t:Dlt^tj Std sru¡ú!¡!þ.sD,trùilrh,u,¡!!. r\rdDßth,rnrot,ù¡,Nnnrñ^çox: r¡i) If rtrrT,rr¡Á)rt3,il0!.

ùhniildtN. 0i d..¡rno& ¡o:t,
Fñid¡il il! t)ttsd,i 

^f 
ilirnÍ

fÈl*ld

Súmulr - Abr¿ um Cradtto
SUPLEMENTÀR no ordm.ñrô
vlg!n|., c dú out! Þrcddañcì.lr

Rtc^RDo ÄNroNto oRltNA. pREFEtro FREstDENIE o^ Assoct^çÄo
REoroNÁL DE _saúDE Do luDoEarE, EsrÂDo oo p¡n¡rÀ, nó úôóoaa arRrButçóEs euE LffE s/\o coNFER|DAS E,

CONSIDERANDO o conttdo no !r. n! 12 d6 Þloruúo nr p1n121 dà 93 d.
dôz.mb¡o d! 2021 .prcv.dâ n. !.!.hbhtã g.6t ãrknodtnail, do dt.
o!12no211

RESOLVEì

Añ. 1. - Flæ ãbôdo nô Orçåm6nto c?r6t d! Alloctaçáo R.gton.t do Saùdo do
Sudo.El!. p¡rå o Exorct¿to dê 2022, uh Cddfto Suptomcnt¡r no vator ¿c n¡
400.000,æ ño. !.gutntG! dohçô.! oryrn.ntádr!:

OI.3OO2 CAPÊ ÂDilI

1O.t02.1-2.1 cAPS^Oil

33.00.39.00(039)(3?¡, Ouuoi !.Mpr d. t.ruÌor Þ.!!o¡ Rtl5o.OOO,oO
lúild¡c8

01.4@3

10,502,1.2 5

sERVrçO DE 6AUDE EXIERNO

Cmÿ! CômÞ.dlhád.

3,3.s.30.00(011)(oo1) Oúro. ¡.dçôt d. rârøÍo. Þ!!.oi Rt25o.ooo,o0
luildEt

An. 2. - Prrá r cob.d!.r dô Þr.t.nt! Créd¡to 6!pt.ñcñt.r .Gró uililado !
anul.ç¡o prrc¡!t dar !.0utnt.! font.¡ dr Gcu¡ao:

0t,3002 caPo Aotl
t0,J02,i.2.4 cAP6 AOilt

4 400.52.00 (010) (¡zdl EqutÞlmeñror. ñrtôd.t Þcrr.n.nt. Rt l5o.Ooo,oo

0t.100r sERVtço oE sAUoE EXTERñO

10,302.t.2.5 Trenspodâ

s,r.eO.ra.oo1òll¡JoOt¡ Ouhos rorytçG tle t6r@ros porsoã R$2õo.oo0.oo
luild¡ø

AÊ 3q Eslâ Resoluçào onlrará 6m vlgor n6 dáh de suá publlqção. r6vog¡drs
.B dlsposlçõsr êm @DÍárlo.

Gåbfnele do ProEld€nle da Alscloção Regionál ds Saúdê do Sudoeste. em 02
d. agoslo d. 202?.

modãl¡dadô s caræl€rf sllcas:

PRocEsso Ltc[ATóRto: N"

¡nEc,[o

CONIFATO DE

4

OBJETO: Fomaç5o do Reglltrc ds proços para ov€ntuat aqulsiç5o d€ matodal d6 6n-

lllTgf:lïfllrEprla alondo¡ as necosltdadæ do pronlo Aiendtmento t\¡untclpst,
SESSAO DE olSPUlA: Dls 24 d6Aqostods 2022 à3 0B:30h

FORMALTZAçÄo DE CoNSULTAS| O rsfo¡tdo edilst pode¡á s¡ obildo lunto ao Setor
de Ucllaçõæ do Munlclplo d€ R€st6za, a psrlhdo dla 0S de Ag6to d€ 2ð22, durants o
f^\ds expsdlonle da Pr€lolturâ, atråvás d€ soilclação vtrã-mall: ilcÍruZ@reete.

iv.br

- ]MÀELETRÔNICOICOMPRASNET
Roal€za, 04 deAgosto de 2022.

DIANABAMBERG
pngæhâ

Prefeitura Municipal de Verê

ihlþ do

\tb ldd do! ¡rt6 cm 6 tidtrçto f 5fl2022i 0rspoßr: R6 I 5f0,m {Trk tì[ 6 Oúnh6td Rrdr).
ffid@ . ûdudm ô [6ñ0 tb[q¡o,

Vd[ Fn, 0g & a06to do 202

¡DE¡1ISO RqÿN
priErErio tiuNiûp^r

O Prefsllodo Munlclplod€Verè, Eslado do paraná, com bs!6 na Lel Fgderal 8.666ß3 €
ìeglslôçåo complomônlår, lomam públ¡co €xtrãlo ds 20Tormo Àdlilvo d€ Conlralo:
PARTES: Munlclpiods Vorâ - PR o a ompresa CORDOVAE BORTOL|N|.
ESPÊCIE: Cokalo no 73i202t - CadE conv¡te No3/2021.
OBJETOT Aqulslç5o da fllfæ ds uso automollvo para volculos s mqulngs da frola mu-
nlclpal de V€râ.
ADlTlVo DEI¡ETA: O CONTRATANTE psgará à CONTRATADAo valor do R$ 16.841,20
(De6_æls Mll, Ollocsntq € ousrcntå e Um Ro€b e V:nle Côntavos).

ÝDÀlÀDÀASSINATURA:00 d6 eosto do 2022.

!FORO: Comaru do Dols Vizlnhds - pR.
i.rAdom¡l8o R6¡n - PrBfollo Munlclpal

OBJEIO: @ntrataçåo de empresa $peciãl¡zada em locação de
softwaE de gestão pública, lnclulndo @nrersåo dol dados
pré.exlstenles. lnìplantação dos sislemas, manulenção que
gaEnl8 as alterações lega¡s, corelivas e evolulivas, supode
lécnico vla telelone, acesso remolo ou v¡s¡ta '.in-loco' e
keinañenlo dos usuádos dos tistemas, paE alender a
demlnda do munlcfpio de Sallo do LontrtpR

CONIRATAOO: UOVERNANçA ARASIL TECNOLOGIA E GESIAO
Et\4 SERVIÇOS

FORO:

dê 2022.

conlodG I

RICAROO ANTONIO ORIINÃ
Prôtld6nlâ 4
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DIÁRIO OFICIAT ETETRÔNICO

vruNrcÍpro DE MARMELEIRo - pnnnxÁ
TERçA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022 ANO:VI i

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1290- 7 Pág(s)

Avtso DE LtctrAçÃo pnecÃo elernouco No 083/2022 - pMM - coM trENs EXcLUStvos
PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO I35/2O22.LIC

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contrataçäo de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas,
uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as
necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento, conforme especificações e quantidades constantes no
Anexo I - TERMO oe nrrrRÊNCtR.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
rÉnrul¡¡o Do REGEBIMENTo DAS PRoPoSTAS: Até às 09:00 horas do dia 23 de aqosto de 2022.
II,¡¡CIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREçOS: .

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprassovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitaçöes".

^ aOUlSlç e www.marmeleiro.pr.qov.br.
INFORMAçOES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro,0S de agosto de2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE LtCrrAçÃO PREGÃO ELETRONTCO No 084/2022 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 138/2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos
Departamentos soliõitantes, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRM|NO DO RECEBIMENTo DAS PRoPoSTAS: Até às 09:00 horas do dia 25 de aqosto de 2022.
lN¡clo DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: às 09:00 horas do dia 25 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será obseruado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasgovernamentais.sov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

-. AQUISIC e www.marméleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÖES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AV|SO DE LtCtrAçÃO PREGÃO ELETRONICO No 085/2022 - PMM PROCESSO
ADMI N ISTRATIVO NO'I 42I2O22.LIC

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contrataçåo de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos - Classe ll, em toda
aârea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a Estaçäo de Transbordo - ETR da empresa Contratada
responsável pela destinação final em aterro sanitário, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRMINO DO REGEBTMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 24 de aqosto de 2022.
tNicto DA SESSÃO DE DTSPUTA DE PREços: às 09:00 horas do dia 24 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

rcP
Brasil

D¡ár¡o Oficial Ass¡nado Eletronicemente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medida Provisória 2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Mun¡cfpio de Marmeleiro dá gârantie de autent¡cldade deste

documento, desde que visualizado através de

http://www.marmeleiro.pr.sov.br/ no link Dlário Oficlal.

Página 6

lnicio
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Siiln ÿ

Não ý

Náo v

N¿1o v

Percentuðl de partÌci¡ração: 9,g¡

21V

TCEPR
'¡{tislíËçJffi À:(tl l:riduÐf rr R#{A

Deta lhes processo licitatório
Gerå

Ént¡dade Éxecutora MUNICÍpIO DË M^tìMEt,,gtRO

AnoÝ 2922

No licitåção/dispensa/inexigibilidade* ¡¡4

Modalidadc" pr.n5o

Número edital/processo* ßg/2022

urgos p¡ovanlêntë9 de organl¡mos ¡nternaclonrls/multllätcra¡6 dc
Instituiçãr.r Financeirâ

l

contrato de Êrnpréstinro

Descrição Resumida do Objeto* REGISTRO DE pRECOS ¡rara filtura e eventrr¿)l contrâtâção ¿e empresa para

fornecilnento de rrìaterial cle copa e cozìnha, atendendo as necessidades dos

Departanlentos frolkltänt0s.

Forma de Avaliçäo Menor Preço

Dotação Orçônrentária* f3ç¡r.94 r.220003200633903099010

Preç'o máximo/Referêncla de frreco - : g0.gg2,19

R$*'

Dätâ de kìnçarnerìto do Fditål Og/0g/2022

t)ata da Âbertura das Protrostas 2S/Og,l2O22 Data fìegistro

Þata d¿ Abeúura däs Propostås Þato Registro

Data de Lançamento do Eclltäl )

Data da Abertura clas Propostas

Hil itens clxcluslvos para EPF/ME?

ll¿i cot¿r de parlicipação pâra EPP/ME?

"lrðta-se de obra conl exiqência de sul]contrataçäo de EPP/MÉ?

Há prioridade para aquìsições cJe nrio'oempresas regionüis ou locâís?

Ëmd

Voltar

ßr,ifuK

Dãta Cancelarn$tt0

CPF: 8148028931 (tgggu)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Munlcipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 111



96120 - ESTADO DO PARANA

454524. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

I - ltens da Licitação

24gl

RELAçÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRONICO No OOO8412O22-000 SRP

Descrição Detalhada: Abridor Material: Aço lnoxidável , Caracterfsticas Adicionais: Uso Lata, Comprimento: 15 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 5,24

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (15)

dedor

Descrição Detalhada: Tipo: Manual, Material: Alumfnio, Caracterfsticas Adicionais: Acionado PorTecla, Gera Só Fafsca, Selo lnmetro,

âtamento Diferenciado: Tipo l- Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 9,03

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (27)

Descrição Detalhada: Ampola Garrafa Térmica Material: Vidro , Quantidade Paredes: 2 UN, Material Paredes: Vidro Com Fina Camada Nitrato Prata ,

Capacidade: 1,8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçåo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 57,30

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

ganaÍa térmlca

scriçäo Detalhada: Ampola Ganafa Térmica Material: Vidro , Quantidade Paredes: 2 UN, Material Paredes: Vidro Com Fina Camada Nitrato Prata ,

Capacidade: 1,9

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'17412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 40,64

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)
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Descrição Detalhada: Material: Alumfnio Reforçado, Formato: Retangular, Altura: 6 CM, Largura: 33 CM, Comprimento: 46 CM, Ca¡acterfsticas
Adicionais: Com Alças Mesmo Material,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nåo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 30,09

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1 3)

Descriçäo Detalhada: Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço lnoxidável , Diåmetro: Cerca De 30 CM, Capacidade: Cerca De 2500 ML, Esterilidade:
Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 34,30

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1 1)

llcrição Detalhada: Material: Plástico, Diâmetro: 55 CM, Capacidade: 27,50 L, Cor: Branca,

-tamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'l74l2Û'l0z Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 18,22

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (9)

Descrição Detalhada: Bacia Material: Plástico , Capacidade: 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'17412010; Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 8,44

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (22)

ucscrição Detalhada: Capacidade: 20 KG, Largura: 470 MM, Profundidade: 420 MM, Tipo Painel: Digital Luminoso, Divisóes Painel: 5 G,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Måxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 747,03

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (16)
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Descrição Detalhada: Material: Plástico, Aplicaçäo: Multiuso, Capacidade: 46 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 57,51

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)

1 - Bomba de - peças /

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Modelo: Bvm - 156/30 ,Yazâo: 130 M3/H, Potência Motor: 7,5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesóes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 40,63

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (13)

l2 - Borrifador

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Spray, Contendo Bico Borrifador, Capacidade: 500 ML, Aplicação: Acondicionar Soluçáo Reveladora,

Z:tamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperat¡vas.

xplicabilidade Decreto 717412010: Náo Crité¡io de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 99 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 12,61

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (99)

Descrição Detalhada: Material: Térmico, Capacidade: 5 L, Aplicaçäo: Lfquidos Quentes E Frios, Cor: Azul, Caracterfsticas Adicionais: Tampa Roscada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10; Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 238,96

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (3)

êcrição Detathada: Material: Alumlnio Polido, Capacidade: 2 L, Finalidade: Café / Leite / Chá, Caracterfsticas Adicionais: Espessura Mfnima De 1,30
Mm, Cabo Madeira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 48,80

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (15)

l5 - Bule

Descrição Detalhada: Material: Alumfnio, Capacidade: 4,50 L, Caracterfsticas Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 73,36

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)
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Descriçåo Detalhada: Material: Plástico, Aplicaçáo: Multiuso, Capacidade: 46 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120101 Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 65,75

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (23)

Descriçäo Detalhada: Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 35 KG/M3, Capacidade: 18 L, Caracterfsticas Adicionais: Tampa Articulada/Trinco
Embutido/Alça Dupla/Dren0,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçåo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 73,24

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (5)

l8 - Caira térmlca

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano, Capacidade: 26 L, Caracterfsticas Adicionais: Com Termômetro Digital, 51 X 27 X 32,5 Cm,
âamento 

Diferenciado: Tipo l- Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 95,78

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (16)

9'Calxa

Descrição Detalhada: Material: Plástico Revestido Em Poliestireno, Capacidade: 45 L, Caracterfsticas Adicionais: Alça,Tampa, Rodfzios, Termômetro
Digital, Separado, Aplicação: Transporte De Hemocomponentes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 361,43

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

Þ-scrição Detalhada: Material: Alumfnio, Capacidade: 3 L, Material Cabo: Baquelite, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nåo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 46,36

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (5)
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- Chaleira

Descriçáo Detalhada: Material: Alumfnio, Capacidade: 5 L, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 94,34

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR ('13)

- Coador

Descriçåo Detalhada: Coador Café Material: Flanela , Tamanho: 13,5 X 15 , Caracterfsticas Adicionais: Aba Com Cordáo , Capacidade: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 82 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 10,51

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (82)

¿3 - Colher mesa

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço lnoxidável, Material Cabo: Aço lnoxidável, Caracterfsticas Adicionais: Lisa E Polida, Comprimento: 20 CM,
Espessura: 3 MM, Tipo: Sobremesa,

':amento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Totah E2 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 2,93

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (82)

14 - Colher mesa

Descriçäo Detalhada: Mater¡al Corpo: Aço lnoxidável, Material Cabo: Aço lnoxidável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Cr¡tério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 292 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 3,24

lnte¡valo Mlnimo entre Lances (RS): 0,10

Local de Entrega (Quantidade); Marmeleiro/PR (292)

;crição Detalhada: Colher Mesa Material Corpo: Aço lnoxidável , Material Cabo: Aço lnoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010; Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesôes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Un¡tár¡o (R$): 13,82

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (28)

- Concha

Descriçåo Detalhada: Concha Material Corpo: Aço lnoxidável , Material Cabo: Aço lnoxidável , Comprimento: 50 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 18,80

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (21)
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Descriçåo Detalhada: Material: Aço lnoxidável, Material Cabo: Aço lnoxidável, Diâmetro: 27 CM, Caracterfsticas Adicionais: Formato Cônico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 44,06

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

para servlços proflsslonais

Descrição Detalhada: Padrão: Manual, Tipo 1: Bomba De Graxa , Caracterlsticas Adicionais 2: Alavanca Lateral, Reservatório 4009, Uso 1

Manutenção De Aeronaves,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclus¡va de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 581,83

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 2 L, Caracterlsticas Adicionais: Tampa Hermética Com Travas,

':amento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30 Critério de Valon Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 85,99

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (30)

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Aplicação: Copa E Cozinha, Tipo Uso: Forno Microondas E Freezer, Capacidade: 400 ML, Caracterfsticas
Adicionais: lncolor, Altura: 13 CM, Diâmetro Boca: 7,30 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 6,27

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,'10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (30)

Þcscr¡ção Detalhada: Copo Material: Plástico , Capacidade: 500 ML, Caracterfsticas Adicionais: Tipo Medidor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120101 Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 31 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 6,33

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (31)
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Descrição Detalhada: Material: Aço lnoxidável, Diâmetro Base: 100 MM, Aplicaçáo: Copos Descartáveis De 300m1,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçåo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 50,56

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1E)

Descrição Detalhada: Material: Aço lnoxidável, Caracterfsticas Adicionais: Manual, Aplicaçåo: Cozinha, Material Cabo: Polipropileno,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010t Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 14,23

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (23)

14 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: Material: Aço lnoxidável, Capacidade: 80 Pratos,

¡.ltamento Diferenciado: Tipo I - Participaçåo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

, .,¡icabilidade Decreto 7174120'l0i Nâo Gritério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2'1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 43,43

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (21)

15 - Escorredor

Descriçäo Detalhada: Material: Alumf nio, Aplicaçáo: Massas, Caracterfsticas Adicionais: Alças Reforçadas, No 40,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010t Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: I Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 32,77

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (8)

Àecrição Detalhada: Material Corpo: Alumfnio, Material Cabo: Alumfnio, Tamanho: 59 Cm,

¡ ratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesóes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 22,94

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumfnio, Material Cabo: Alumfnio, Tamanho: 59 Cm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'l0t Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: I Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 477,96

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (8)
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Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço lnoxidável, Material Cabo: Aço lnoxidável, Tipo: Corte De Peixe, Caracterfsticas Adicionais: Compri
23 Cm, Espessura 2,25 Mm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 77 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 3,86

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (77)

19 - Faca

Descriçäo Detalhada: Material Lâmina: Aço lnoxidável, Material Cabo: Polipropileno lnjetado, Comprimento Låmina: 30,50 CM, Compr¡mento Cabo
14,5 CM, Aplicação: Cortar Påo, Tipo: Fio Ondulado, Cor Cabo: Branca, Espessura: 2,00 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7{74120,10: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 10,39

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (18)

10. Faca mesa

lqscriçäo Detalhada: Material Låmina: Aço lnoxidável, Material Cabo: Aço lnoxidável, Cor Cabo: Náo Aplicável,

¿tamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 31,01

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (20)

ll . Frlgidelra

Descrição Detalhada: Frigideira Material: Alumfnio Polido , Tipo: Rasa , Diâmetro: 40 CM, Material Cabo: Baquelite Antitérmico , Aplicação: Copa E
Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'17412010: Nåo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 88,48

lnte¡valo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (14)

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço lnoxidável, Material Cabo: Aço lnoxidável, Tipo: Mesa, Caracterfsticas Adicionais: Liso E Polido,
Comprimento: 20 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 258 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesóes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 2,75

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (258)
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. Garrafa

Descrição Detalhada: Material: Aço lnoxidável, Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Tampa Tipo Pressáo, Ampola lnquebrável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010t Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 76 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 81 ,27

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,'10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (76)

f4. Ganafåo

Descriçäo Detalhada: Material: Espuma De Polietileno E Dupla Camada De Pead, Capacidade: 12 L, Aplicaçåo: Lfquidos Quentes E Frios,
Características Adicionais: Botijão Térmico Com Tripé Retrátil, Tampa Roscável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010; Nëto Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 135,75

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

Descrição Detalhada: Material: Térmico, Capacidade: 5 L, Aplicaçäo: Llquidos Quentes E Frios, Cor: Azul, Caracterfsticas Adicionais: Tampa Roscada,
âtamento 

Diferenciado: Tipo l- Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 44,41

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (5)

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 5 L, Caracterfsticas Adicionais: Graduada,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 26 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 18,50

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (26)

;crição Detalhada: Material: Vidro, Capacidade: '1 L, Modelo: Graduada, Aplicaçáo: Copa E Cozinha, Caracterfsticas Adicionais: Com Graduaçäo A
Cada 50 Ml, Transmitância: Transparente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 35,24

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (6)
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Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Capacidade: Cerca 5 L, Material Cabo: Polipropileno, Caracterfsticas Adicionais: Elétrica, Potência 1500
Antiaderente, Tamanho: C/ Ajuste Manual De Temperatura,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Gritério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 206,39

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (2)

Descrição Detalhada: Assadeira Cozinha Comercial Material: Aço lnoxidável , Formato: Retangular , Largura: 31 CM, Comprimento: 48 CM,
Caracterfsticas Adicionais: Sem Alça E Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'17412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 42,37

lntervalo Mínlmo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (17)

í0 - Bacia

Þ\crição Detalhada: Bacia Material: Alumfnio , Diåmetro: 50 C

. -tamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 462,70

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

il . Bacla

Descrição Detalhada: Bacia Material: Plástico , Capacidade: 11 L, Caracterfsticas Adicionais: Redonda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 55,93

lnte¡valo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

ucscriçåo Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 29,5 CM, Largura: 22,70 CM, Altura: 32 CM, Caracterfsticas Adicionais: Tampa E Travas, Tipo:
Caixa Organizadora, Capacidade: 14,50 L,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010t Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade f otalt 47 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quant¡dade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 33,25

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quant¡dade): Marmeleiro/PR (47)
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- Caneca

Descriçáo Detalhada: Material: Alumf nio, Capacidade: 7,5 L, Uso: Copa E Cozinha, Caracterfsticas Adicionais: Com Cabo Em Baquelite,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010i Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 89,54

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (5)

Descrição Detalhada: Material: Estanhado, Aplicaçáo: Restaurante, Diåmetro: 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'|.7412010; Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 7,96

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (20)

Descrição Detalhada: Material: Alumfnio, Capacidade: 4,50 L, Material Cabo: Baquelite, Sistema Segurança: Válvulas Funcionam./Segurança E
Borracha Segurança,

lamento Diferenciado: Tipo l- Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: I Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 182,94

lnterualo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

pressão

Descrição Detalhada: Material: Alumfnio Polido, Capacidade: 20 L, Caracterfsticas Adicionais: Tampa Com Sistema De Fechamento Externo,

Tretamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperet¡vas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 491,63

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (7)

;criçäo Detalhada: Material: Alumfnio Polido, Capacidade: 7 L, Sistema Segurança: Válvula Segurança, Caracterfsticas Adicionais: Tampa Com
Sistema De Fechamento Externo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 92,38

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (4)
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Descrição Detalhada: Material: Alumfnio, Capacidade: 6 L, Caracterfsticas Adicionais: Com Tampa Manivela, Tipo: Pipoqueira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10z Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 52,48

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1 1)

Descriçáo Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 200 ML, Aplicação: Cozinha, Caracterlsticas Adicionais: Kit 3 Potes, Fechados Hermeticamente,
Altura Mlnima: 6,6 CM, Comprimento: 6,5 CM, Largura: 6,6 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçäo Exclusiva de ME/EPP/Cooperat¡vas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: '18 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 10,19

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (18)

õ0 - Plcador legumes

Descrição Detalhada: Material: Aço lnoxidável, Tipo: Manual, Caractelsticas Adicionais: Låminas Trocáveis De 06, 08, l0 E 12mm,
âtamento 

Diferenciado: Tipo l- Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1l Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 125,13

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (11)

ô1 - Panela

Descrição Detalhada: Panela Material: Alumfnio , Capacidade: 6 L, Características Adicionais: Com Tampa Manivela , Tipo: Pipoqueira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120101 Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Totall 10 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 55,52

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (10)

co¡tê

scriçåoDetalhada: Material: Polipropileno, Comprimento: 100CM, Largura: 50CM,Aplicação: Copa/Cozinha, Cor: Branca, Espessura
Caracterfsticas Adicionais: Proteçáo Antibacteriana,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçåo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 19 Critér¡o de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 60,73

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (19)

1 CM,
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. Pote

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Capacidade: 500 ML, Caracterfsticas Adicionais: Com Tampa Rosqueável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 149,97

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

- Prato

Descriçåo Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Doces, CaracterfsticasAdicionais: 3 Andares, Pino Cromado, Diåmetro: 35; 30 E 25 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade f of¡l: 24 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 27,18

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (24)

ô5 - Prato

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicação: Doces, Caracterfsticas Adicionais: 3 Andares, Pino Cromado, Diâmetro: 35: 30 E 25 CM,

¡ltamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

. ,-'icabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 78 Critério de Valo¡: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Un¡tár¡o (R$): 6,88

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (78)

i6 - Prato

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Aplicaçäo: Doces, Caracterfst¡casAdicionais: 3 Andares, Pino Cromado, Diâmetro: 35; 30 E 25 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010; Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 18 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 7,20

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (118)

i7 - Prato

Àscrição Detalhada: Material: Vidro, Cor: Branca, Dimensóes: 19 X '19 X 2 CM,

¡ ratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010; Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 6,20

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (12)

- Ralador Alimento

Descrição Detalhada: RaladorAlimento Material: Aço lnoxidável , Tipo: Manual , Quantidade Faces: 4, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Náo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesôes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 13,14

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (14)
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Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Sousplat, Diâmetro: 35 CM, Caracterfsticas Adicionais: Redondo, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 12,55

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (23)

corte

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Comprimento: 50 CM, Largura: 30 CM, Cor: Bege, Espessura: 1,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade'lotal: 22 Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 58,67

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (22)

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 200 ML, Aplicação: Cozinha, Caracterlsticas Adicionais: Kit 3 Potes, Fechados Hermet¡camente,
Altura Mfnima: 6,6 CM, Comprimento: 6,5 CM, Largura: 6,6 CM,

â.amento 
Diferenciado: Tipo l- Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7'17412010: Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 7,90

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (9)

Descriçäo Detalhada: Material: Plástico, Capacidade: 9 L, Caracterfsticas Adicionais: Com Torneira,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participaçåo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174120'10: Nâo Gritério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesöes: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R$): 35,31

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR ('14)

Detalhada: Material: Porcelana, Tipo: Chá, Caracterlsticas Adicionais: Friso Dourado No Topo Da Xfcara E Na Borda Do Pi-,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de JulgamLnto: Menor Preço

Quantidade Total: 84 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Unitário (R$): 18,87

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (84)
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