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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

Considerando o contido no Termo de Referência e demais documentos em anexo e 

tendo em vista a justificada necessidade do objeto abaixo descrito, autorizo o início do 

procedimento licitatório e determino a abertura do processo correspondente. 

Do Objeto: 
Implantação de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de 

recarga de Extintores e aquisição de Extintores Novos para atender as necessidades das 

Secretarias e Departamentos da Administração Municipal. 

Justificativa: 

Os serviços de recarga e aquisição de extintores novos, é necessário em função da 

exigência de que todas as edificações públicas atendam integralmente ao Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico - CSCIP do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e 

para garantir as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, 

atendendo ao previsto no artigo 144 § 5° da Constituição Federal, ao artigo 48 da 
Constituição Estadual e ao disposto na Lei Estadual n° 16.575 de 28 de setembro de 2010. 

Justifica-se também, que caso os extintores sejam utilizados em incêndios, tanto em 

prédios públicos como em veículos, estes extintores deverão ser recarregados. Por esse 

motivo é necessário ter a disposição do Município um registro de preços que possa ser 

utilizado sempre que necessário tais adequações e recargas. 

Do valor: 

O custo total estimado do presente Termo de Referência é de R$ 92.336,25 (Noventa 
e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

Dotação orçamentária: Conforme Princípio do Planejamento Integrado. 

Assim, encaminha-se a Comissão de Licitação / o Oficial responsável pelo processo, 

para que adote as providências cabíveis, de acordo com as normas em vigor. 

Coronel Vivida, 07 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQUE Assinado deforma digital por 

ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673 110999 BARRETO96731 109991 

1 	 Dados: 2023.03.08 08:21:31 -0300 

Anderson Manique Barreto 
Prefeito 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 

1.1. Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de extintores 

e aquisição de extintores novos para atender as necessidades de todas as Secretarias da 

Administração Municipal, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

LOTE QTDE UN 
coD. 

PMCV 

- 

DESCRIÇAO 
VALOR MÁX. 

UNIT R$ 

VALOR MÁX. 

TOTAL R$ 

1 15,00 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 4KG 79,95 1.199,25 

2 15,00 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 6KG 105,00 1.575,00 

3 10,00 REC 1894 SERVICODE RECARGA DE EXTINTOR ABC -2 KG 48,75 487,50 

4 30,00 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 4 KG 72,50 2.175,00 

5 20,00 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 6 KG 86,50 1.730,00 

6 20 1 00 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 KG 102,00 2.040,00 

7 60,00 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 4 KG 57,50 3.450,00 

8 30,00 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS - 6 KG 62,50 1.875,00 

9 10,00 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 8 KG 75,00 750,00 

10 15,00 REC 1902 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 12 KGS 82,50 1.237,50 

11 50,00 REC 1903 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 LITROS 55,00 2.750,00 

12 4,00 REC 20331 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR SOBRERRODAS 

PO.80-B:C,_50KG  

280,00 1.120,00 

13 2,00 REC 20335 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 	ESPUMA 

MECÂNICA _2-A:10-B,_10_LITROS  

160,00 320,00  

14 2,00 REC 20336 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 	ESPUMA 

MECÂNICA _SOBRERRODAS_6-A:40-B,_50_LITROS  

382,50 765,00  

15 80,00 UN 1962 EXTINTOR NOVO POS 4 KG 162,50 13.000,00 

16 20,00 UN 10886 EXTINTOR NOVO POS 6 KG 182,50 3.650,00 

17 15,00 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 152,50 2.287,50 

18 50,00 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 89,50 4.475,00 

19 50,00 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 132,49 6.624,50 

20 30,00 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC - 4 KG 187,50 5.625,00 

21 20,00 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 210,00 4.200,00 

22 4,00 UN 20338 EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS PO.80-B:C, 50 KG 4.000,00 16.000,00 

23 2,00 UN 20339 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2-A:10-13, 10 

LITROS  

500,00 1.000,00 

24 2,00 UN 20340 EXTINTOR 	NOVO 	ESPUMA 	MECÂNICA 

SOBRERRODAS_6-A:40-B,_50_LITROS  

7.000,00 14.000,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 92.336,25 

Noventa e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos. 

( *Requisição de Necessidades 0 14112023 do LC) 

2. 	Justificativa: 

2.1. Os serviços de recarga e aquisição de extintores novos, é necessário em função da 

exigência de que todas as edificações públicas atendam integralmente ao Código de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico - CSCIP do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná 

e para garantir as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, 

atendend ao previsto no artigo 144 § 50 da Contitu o Federal, 1  ao tigo 48 da 

Const' 	o Estadual e ao dispa Lei Estadual 	 28 

o  
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2.2. Justifica-se também, que caso os extintores sejam utilizados em incêndios, tanto em 

prédios públicos como em veículos, estes extintores deverão ser recarregados. Por esse 

motivo é necessário ter a disposição do Município um registro de preços que possa ser 

utilizado sempre que necessário tais adequações e recargas. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 

3.1. Informamos que as quantidades pretendidas foram objeto de análise cujo diagnóstico se 

aproxima das quantidades ideais relevantes para a administração municipal, porém, cumpre 

ressaltar que se trata de contratação pelo sistema de registro de preços, ou seja, a 

administração não está necessariamente obrigada a contratar o total das quantidades 

postuladas, apenas encontram-se a disposição. 

3.2. Os produtos relacionados e o seu quantitativo são necessários para atender as 

necessidades das secretarias, nas situações programadas e na previsão da disponibilidade 

para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento. 

3.3. Com isso as quantidades são estimadas, serão usadas de acordo com a necessidade e 

interesse das secretarias solicitantes, sendo que ao término de vigência contratual, o 

remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da 

aquisição total dos produtos, e consequentemente do seu pagamento. 

3.4. Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial é 

planejar, o que expressa o Art. § 7°, inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 
consumo e utilização provável, cuja quantidade estimada será obtida, sempre 
que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 

3.5. Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 

período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo: 

4.1. O custo total estimado do presente Termo de Referência é de R$ 92.336,25 (Noventa 

e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme mapa 

comparativo em anexo. 

4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas 

do ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

4.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro 

de preços de contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecço do mapa comparativo de preços. 
4.5. :tide de PeSu ? 	a seleção 

V?Toudnho 

Secretário d A ministrao 	Secretária de Assistência Social 	Secretário de Saude 	 ,t riÓde Industria, 
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parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo 

final a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para 

se estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 

muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérios: 
5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Licitação do Tipo: Menor Preço. 

5.3. Critério de Julgamento: Para fins de julgamento das propostas, será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR LOTE", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

6. Licitação para ME/EPP: 
6.1. Após a coleta dos orçamentos para a elaboração do preço máximo para o processo 

licitatório, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas 

de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório, conforme orçamentos em anexo, desta forma deverá cumprir a Lei 

Complementar n 2 123/2006, com alterações promovidas pela Lei Complementar n 2  

147/2014. 

7. Obrigações da Contratante: 
7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

7.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja 

alguma divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção 

imediata. 

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

7.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

7.5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas. 

7.6. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da 

Ata de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

7.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.8. Efetuar o pagamento à Detentora no valor correspondente a entrega dos itens, no 

prazo e forma estabelecidos. 

8. Obrigações da Detentora: 
8.1. Cum 'r integralmente as obrigações assumidas, co forme especificações co 'idas no 

roce:sf 	
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8.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 

vigência do contrato de registro de preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 
informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

8.3. Comunicar imediatamente a Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de 

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

8.4. Fornecer e/ou recarregar os produtos em estrita conformidade com as especificações 

contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo 

admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições 

estabelecidas. 

8.5. Efetuar a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

8.6. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a 

ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que 

fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo está em virtude 

do acompanhamento realizado pela Contratante, de 

acordo com o art. 70 da Lei n. 2  8.666/93. 
8.7. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação. 

8.9. A Detentora deverá garantir a qualidade dos produtos e materiais, devendo reparar, 

corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

8.10. Todas as despesas decorrentes da contratação de pessoal e demais encargos 

pertinentes ao objeto solicitado, serão de total responsabilidade da Detentora. 

8.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

8.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, taiscomo embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários. 

8.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, 

sanitárias, de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 

8.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste, sem prévia e expressa 

anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. 

8.15. Não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou 

em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

8.16. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime 

de direito úblico. 
8.17. los casos atípicos n cionados;r 

É, 
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Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

9. Da Subcontratação: 
9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata 

de Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 

a fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização da Contratante. 

9.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

9.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de 

Preços e Edital. 

10. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 

10.1. Os produtos, objeto deste, deverão ser entregues, mediante solicitação formal 

através de Nota de Empenho e Autorização de Compras, as quantidades nelas prescritas e 

deverão ser entregues nos locais, datas e horários determinados pela Secretaria 

solicitante. 

10.2. A Detentora deverá realizar a entrega do objeto solicitado em até 05 (cinco) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, 

sendo que ficará a cargoda Detentora a entrega e descarga do produto. 

10.3. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas 

entregas parceladas, salvo se autorizado pela Contratante, sob pena de devolução do 

produto entregue incompleto, bem como aplicação das penalidades previstas. 

10.4. A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado à Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

10.5. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro 

de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a Contratante 

desobrigada da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

10.6. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. N2  73, 

inciso II, alíneas "a" e "b", e Art. N2  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas 

distintas, a seguir discriminadas: 

10.6.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 

10.6.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o 

recebimento provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, 

a nota fiscal será atestada pelo gestor e fiscal da ata de registro de preços, autorizando 

assim o pagamento. 

10.7. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem aÇ exigido, a 

Detentora 	prazo de 72e ta e duas) ho7 P)ue 
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substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas. 

10.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata de registro de preços. 

11. Forma de Pagamento: 

11.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com 

discriminação resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura 

e/ou entrelinhas e esteja atestada pelofiscal e gestor da ata de registro de preços. 

11.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

11.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 

creditada na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código 

de barras. 

11.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Contratante, como 

critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 

capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção 

monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do 

prazo de pagamento de cada parcela devida. 

12. Prazo de Vigência: 

12.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

13. Dotação Orçamentária: 

13.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

13.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de 

saldo. 

14. Anticorrupção: 

14.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 

8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que 

para a ex cução, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometef dar, a 

quem 3...que seja, aceita: o prometer

us  Secretário dedministração 	Secretária de Assis ência Social 	 cretário de Saúde 	 de Indústria, 

\l~I 	

ro rismo 

Maur B 
, 
us Assioli ia sei dos Santos 	 Elizangela V 	o hol 

Secretário à Obra o e 	 Secretário de Desenvolvimento 	 Secretária de E 	ão 	tura e 

Urbanismo 	 Rural 	 Deso o 
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por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de 

modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular 

ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro, seja de forma direta ou indireta quanto ao 

objeto deste processo, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

15. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 

15.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições 

previstas no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 

8.666/93. 

15.2. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto indica como gestor do 

contrato, a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Elizangela Veis Sponholz, Decreto 

Municipal n 2  7.800, pelos serviços adquiridos pela Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto. 

15.3. A Administração indica como gestora da Ata de Registro de Preços, a Secretária de 

Assistência Social, Fatima Vogel da Silva, Decreto Municipal n 2  7.479, para as aquisições 

feitas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

15.4. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Saúde, Vinicius Tourinho, Decreto Municipal n 2  7.471, para as aquisições feitas pela 

Secretaria de Saúde. 

15.5. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Obras, Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 2  7.480, para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

15.6. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Administração, Carlos Lopes, Decreto Municipal n2  7.552, para as aquisições feitas pela 

Secretaria de Administração. 

15.7. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Desenvolvimento Rural, Assioli Jacsel dos Santos, Decreto Municipal n2  7523 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

15.8. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Indústria, Comércio e Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n2  7.584 para 

as aquisições feitas pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

15.9. Considerando ser um processo licitatório que será utilizado por diversas Secretarias e 

Departamentos da Administração Municipal, indicam-se os fiscais abaixo relacionados: 

15.9.1. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Adriane Deveras Silveira, 

matrícula n 2  1.260/1. 

15.9.2. Da Secretaria de Assistência Social, Elenice Rodrigues do Prado, Decreto n 2  7.679. 

15.9.3. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 2  7.682. 

15.9.4. Da Secretaria de Administração, Franchy Rech, Decreto n 2  7.513. 

1519151 Da Secretaria de Saúde, Vanderlei de Farias, matrícula n 2  1482- 
15.9.6. D Secretaria de Desen 	t: Rural, Ver 	

rntzk mat0 
	

ioc era "  
Secretário ddminstração 	Secretária de-As stência Social 	^c~ retário de Saúde 	Stári 	eydústria. 

Ma ràB an lo 	 Assioliia eldosSantos 	 ElizangelaVelsS oflholz 

Secretária de Obras, Viação e 	 Secretário de-Desenvolvimento 	 Secretária de Educação, Cultura e 

Urbanismo 	 Rural 	 Desporto 
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15.9.7. Da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Cleusa de Lurdes Adomi, matrícula 

n 2  1513-O. 

Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas s ã o 

verdadeiras. 

Ca 1 Lope 

Secretári de Admi istração 

Gestor 

Mauro s ne o 

Secretário dê d\bra, iação e 

Urbanmd 
(ctrr 	 ii 

1') 
Lindaje 

Secretári9n 

Tu 

,o e W~~i 

comércio e 

A/Í~~'~neiríeveras Sitv t 

etaria de Educação, Cultura e 

Desporto 

Fiscal 

Fran'chTRech 

Secretaría'de Administração 

Fiscal 

Coronel Vivida, 07 de março de 2023. dDe acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e de ais documento

p 
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ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

OBJETO: Implantação de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições 
serviços de recarga de Extintores e aquisição de Extintores Novos para atender as 
necessidades das Secretarias e Departamentos da Administração Municipal 

ÓRGÃO: 03— SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 01— ADMINISTRAÇÃO S.M.A. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 03/01 000 2.006 Serviços de Administração Geral 49 2677 3.3.90.30.04  

03.00 1.04.122.0003 ).2.006  
00 03/0 1 000 2.009 Serviço Municipal de Segurança 79 3233 3.3.90.30.04 

Pública 
03.001.06.182.0005.2.009  

ÓRGÃO: 03— SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 02— FUNREBOM 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 
UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 03/02 000 2.010 Manutenção e Modernização do 90 3234 3.3.90.30.04 

Corpo de Bombeiros 
03.002.06.182.0007.2.010  

ÓRGÃO: 04— SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
UNIDADE: 01— ADMINISTRAÇÃO S.M.F. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UC O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 04/01 000 2.007 Administração Financeira, 112 3235 3.3.90.30.04 

Contabilidade, Tributação e 
Fiscalização 
04.001.04.123.0003.2.007  

ÓRGÃO: 05— SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.3 0.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UC O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 05101 104 2.012 Manutenção do Ensino 168 3020 3.3.90.30.04 

Fundamental  
05.001.12.316 1.00 13 .2.0 12  

00 05101 000 2.012 Manutenção do Ensino 166 2711 3.3.90.30.04 
Fundamental  
05.00 1. 12.361.00 13 .2.012  

00 05/01 000 2.011 CRECHES 257 2712 3.3.90.30.04 
05.001.12.365.0012.2.011  

00 05101 000 2.016 1 Apoio ao Ensino Médio, Pós-Médio 235 1 3236 3.3.90.30.04 
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. 

e Superior 
05.001.12.364.0016.2.016 

ÓRGÃO: 05—SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 
UG O/U FONTE PIA 	 DESCRICÃO 	 1 DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 	05/02 000 	2.018 Manutenção das Atividades Culturais 	306 	2713 	3.3.90.30.04 

05.002.13.392.0017.2.018 

ÓRGÃO: 05— SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 03— DEPARTAMENTO DO DESPORTO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 05/03 000 2.019 Manutenção das Atividades 326 2714 3.3.90.30.04 

Esportivas 
05.003.27.812.0018.2.019 

ÓRGÃO: 06— SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
02 06/01 000 2.027 Atenção Básica Fixa— FMS 655 3237 3.3.90.30.04  

06.00 1. 10.3 )0 1.00 19.2.027  
02 06/01 303 2.027 Atenção Básica Fixa— FMS 656 3238 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  
02 061101 494 2.027 Atenção Básica Fixa— FMS 657 3239 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  
02 06/01 4940 2.027 Atenção Básica Fixa— FMS 658 2257 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  
02 06/01 000 2.034 Vigilância Sanitária— FMS 939 3240 3.3.90.30.04  

06.001. 10.33 04.0019.2.03 )4  
02 06/01 000 2.062 UPA 24 Horas 848 3216 3.3.90.30.04 

06.00 1. 10.302.00 19.2.062  
02 06/01 303 2.062 UPA 24 horas 849 3241 3.3.90.30.04  

06.00 1. 10.' )02.0019.2.062  
02 06/01 4940 2.062 UPA 24 horas 851 3242 3.3.90.30.04  

06.00 1. 10.302.0019.2.062  
02 06/01 000 2.087 Manutenção das Atividades de 898 3243 3.3.90.30.04 

MAC - Ambulatorial e Hospitalar  
06.00 1. 10.3 )0 1.00 19.2.087  

02 06/01 000 2.065 CAPS 1 760 3244 3.3.90.30.04  
06.00 1. 10.30 1.00 19.2.065  

02 06/01 000 2.066 Centro de Especialidades 782 3245 3.3.90.30.04 

Odontológicas - CEO 
06.001.10.301.0019.2.066 
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ÓRGÃO: 07— SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG OIU FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 07/01 000 2.048 Manutenção da Unidade de Agricultura 416 3246 3.3.90.30.04 

07 .00 1.20.606.0024.2 .048  
00 07/01 000 2.047 Geração de Renda e 399 3247 3.3.90.30.04 

Agroindustrialização—Casa Familiar 
Rural 
07.001.20.606.0024.2.047  

ÓRGÃO: 08— SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 08/02 000 2.058 Manutenção da Unidade de Viação 518 3248 3.3.90.30.04 

 08.002.26.782.0032.2.058 

ÓRGÃO: 09— SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 539 3249 3.3.90.30.04 

Indústria, Comércio e Serviços 
09.001.22.661.0033.2.059  

ÓRGÃO: 09— SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVIÇOS 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 09/02 000 2.063 Estruturação, Modernização e 552 3250 3.3.90.30.04 

Fomento ao Turismo 
09.002.22.695.0033.2.063 

ÓRGÃO: 10—SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo 1132 3251 3.3.90.30.04 
da PSB - Indivíduos e Famílias 
10.001.08.244.0023.2.I 16  

07 10/01 934 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo 1133 3252 3.3.90.30.04 
da PSB - Indivíduos e Famílias 
10.00I.08.244.0023.2.1_16  

07 10/01 000__6.072 
__ 

Atendimento e Manutenção no 1 2733 3.3.90.30.04 
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da PSE -MAC - Crianças e 
Adolescentes 
10.001.08.243.0034.6.072 

ÓRGÃO: 10—SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Depesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG OIU FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 10/02 000 2.036 Manutenção da Unidade de 573 2845 3.3.90.30.04 

Assistência Social 
10.002.08.244.0023.2.036  

00 10/02 000 2.076 Manutenção do Conselho Tutelar 562 3253 3.3.90.30.04 
10.002.08.243.0022.2.076  

ÓRGÃO: 10—SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 03— DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
04 10/03 000 6.044 Atendimento à Criança, ao Jovem e 979 3254 3.3.90.30.04 

ao Adolescente - FMIA 
10.003.08.243.0022.6.044  

ÓRGÃO: 11— SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.3 0.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 
UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 
00 11/01 000 2.043 Preservação Ambiental 591 3255 3.3.9 0.30.04 

11.001.18.541.0026.2.043 

Coronel Vivida, 06 de março de 2023 

M$ËMIR ANTONIO AZILIERO 
CRC 025365-0/PR 
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EmaH - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

RE: Orçamento Extintores 

Diamante Extintores <diamante-extintores@hotmail.com > 

Qua, 2210212023 11:04 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR 

<comprascvv@outlook.com  >;compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  

<compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Bom Dia, 

Conforme solicitado, segue anexo cotação. 

\( 	A1I 

Att: Elaine 

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Enviado: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 10:20 

Para: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Assunto: Orçamento Extintores 

Bom dia! 

Solicito cotação para abertura de licitação, conforme anexo. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de Extintores e 

aquisição de Extintores Novos para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da 

Administração Municipal de Coronel Vivida. 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para licitação e tenha o edital publicado, afim de 

evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 
ORÇAMENTO*** 

Compras 
Planejamento de Contratação 

MEL MINf 

(46) 3232-8300 
	

Ç> (46) 3232-8304 

4J cornprascvv©outlook.com 	9 www.coronelvivida .pgQ/ 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 
CEP: 85550-000 

1/1 
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ORÇAMENTO PARA EXTINTORES E RECARGAS 

ITEM QTDE UN 
CÓD. 

DESCRIÇÃO 
VALOR VALOR 

PMCV UNIT. R$ TOTAL R$ 

1 30 REC 1892 8000 2.400,00 

2 25 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 002 - 6KG 120,00 3.000,00 

3 20 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC -2KG 90,00 1.800,00 

4 50 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC -4 KG 100,00 5.000,00 

5 25 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 6 KG 100,00 2.500,00 

6 25 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 KG 140,00 3.500,00 

7 50 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS -4 KG 70,00 3.50000 

8 15 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS -6KG 70,00 1.050,00 

9 10 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS -8KG 100,00 1.000,00 

10 15 REC 1902 
SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 12 

150,00 2.250,00 KGS 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 
11 50 REC 1903 

LITROS 60,00 3.000,00 

SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 
12 4 REC 20331 

SOBRERRODAS P0 80-B'C, 50 KG 
500,00 2.000,00 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 
13 2 REC 20335 - 180,00 360,00 

MECÂNICA 2-A:10-B, 10 LITROS 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 14 2 REC 20336 
MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 500,00 1.000,00 

15 40 UN 1962 EXTINTOR NOVO POS 4 KG 160,00 7.200,00 

16 20 UN 10886 EXTINTOR NOVO PQS 6 KG 180,00 3.600,00 

17 15 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 150,00 2.250,00 

18 25 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 120,00 3.000,00 

19 25 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 180,00 4.500.00 

20 25 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC -4 KG 230,00 5.750,00 

21 20 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 230.00 4.600,00 

EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 
22 4 UN 20338 4.000,00 16.000,00 

KG 

EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2-A:10-B, 
23 2 UN 20339 500.00 1.000,00 

10 LITROS 

24 2 UN 20340 
EXTINTOR 	NOVO 	ESPUMA 	MECÂNICA 

7.000,00 14.000,00 
SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 

VALOR TOTAL R$ 94.260,00 

ANA CL-ALÀDA L-. SANTIAGO 
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Bela Vista do Paraíso, PR, 22 de Fevereiro de 2022. 

Razão social: Diamante Extintores Ltda 
CNPJ: 43.605.052/0001-02 
Endereço: Rodovia PR 090, KM 02, SIN W. Postal 11 
Fone: (43) 3242-2799 /9 8483-4124 
Email: diamante-extintores@hotmail.com  

DIAMANTE 	 Ass:nado deforma digital por 

EXTINTORES 	 DIAMANTE EXTiNTORES 
LTDA;436050520001 02 

LTDA:43605052000 102 Ddo 2023.02.22 11:01:24 03'3 

Assinatura 

POR FAVOR SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO QUE SUA EMPRESA SE ENQUADRA. 

(x)MICROEMPRESA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

El (EMPRESARIO INDIVIDUAL) 

LUCRO REAL 

)LUCRO PRESUMIDO 

Favor devolver orçamento para o e-mail: comprascvvoutIook.com  - Fone: (46) 3232-8318 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

43.605.05210001-02 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DEABERTURA 

2110912021 

NOME EMPRESARIAL 

DIAMANTE EXTINTORES LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

DIAMANTE EXTINTORES 	 ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

ROD PR 090 KM 02 	 SIN 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

86.130-000 	 JARDIM EUROPA 	 BELA VISTA DO PARAISO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

A NNALORENCOSANTIAGO@GMAIL.COM 	 (43) 9134-7836 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

LATIVA 	 21109/2021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

2210212023, 14:50 	 about:blank 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2210212023 às 15:02:35 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

about:blank 	 i:i 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 43.605.052/0001-02 

NOME EMPRESARIAL: 	 DIAMANTE EXTINTORES LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 RS30.000,00 (Trinta mil reais) 

O Quadro de Sócios e Adrninistradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial 
	

LUIZ CARLOS FERNANDES SANTIAGO 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial 
	

ANA CLAUDIA LOURENCO SANTIAGO 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 2210212023 à; 15:02 (data e hora de Brasília). 
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/C 

Re: Orçamento Extintores 
	

(na2Q) 

o 	/ 

Extincel Extintores <financeiro@extincelcom.br > 

Qua, 22/02/2023 11:09 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Cc: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Ola Bom dia 

Segue em anexo orçamentos conforme nos foi solicitado 

duvidas estamos a disposição 

atenciosamente 

Tania 5 Cirino 

Em 2023-02-22 10:20, Depto de Compras Coronel Vivida-PR escreveu: 

> Bom dia! 

> 

> Solicito cotação para abertura de licitação, conforme anexo. 

> Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições 

> serviços de recarga de Extintores e aquisição de Extintores Novos 

> para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da 

> Administração Municipal de Coronel Vivida. 

> 

> Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis 

> correções, antes que o processo seja encaminhado para licitação e 

> tenha o edital publicado, afim de evitar atrasos no mesmo. 
> 

> -***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM 

> NOS FORNECER O ORÇAMENTO***_ 

> 

> Compras 

> Planejamento de Contratação 

> 

> 	(46) 3232-8300 
> 

> 	(46) 3232-8304 

> 

> 	comprascvv@outlook.com  

> 

> 	wwwcoroneIvivida.pgov.br/ [1] 

> 

> Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 

> CEP: 85550-000 

> 

> [2] 

> 

> Links: 
> ------ 

> [1] bflpL/www.coroneIvivida.pígov.br/ 

> [2]  

> 

1/2 
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ORÇAMENTO PARA EXTINTORES E RECARGAS 

CÓD. VALOR VALOR 
TEM QTDE UN DESCRIÇÃO 

PMCV UNIT. R$ TOTAL R$ 

1 30 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 002 - 4KG 95,00 2.850,00 

2 25 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 6KG 105,00 2.625,00 

3 20 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 2 KG 45,00 900,00 

4 50 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC -4 KG 90,00 4.500,00 

5 25 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 6 KG 105,00 2.625,00 

6 25 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 KG 115,00 2.875,00 

7 50 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS -4 KG 75,00 3.750,00 

8 15 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS -6KG 85,00 1.275,00 

9 10 REC 1901 SERVICODE RECARGA DE EXTINTOR PQS-8KG 95,00 950,00 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 12 
10 15 REC 1902 

KGS 
105,00 1.575,00 

11 50 REC 1903 
SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 

78,00 3.900,00 LITROS 

12 4 REC 20331 
SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 

280,00 1.120,00 
SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 KG 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 
13 2 REC 20335 

MECÂNICA 2-A:10-B, 10 LITROS 
150,00 300,00 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 
14 2 REC 20336 350,00 700,00 

MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 

15 40 UN 1962 EXTINTOR NOVO POS 4 KG 180,00 7.200,00 

16 20 UN 10886 EXTINTOR NOVO POS 6 KG 235,00 4.700,00 

17 15 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 195,00 2.925,00 

18 25 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 90,00 2.250,00 

19 25 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 155,00 3.875,00 

20 25 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC - 4 KG 195,00 4.875,00 

21 20 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 255,00 5.100,00 

EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 
22 4 UN 20338 5.454,00 21.816,00 

KG 

EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2-A:10-B, 
23 2 UN 20339 550,00 1.100,00 

10 LITROS 

EXTINTOR 	NOVO 	ESPUMA 	MECÂNICA 
24 2 UN 20340 7.565,00 15.130,00 

SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 

VALOR TOTAL R$ 98.916,00 



rLa 23 

Local e data 

Razão social: 	EXTINCEL EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME 

CNPJ: 	 03.309.386/0001-06 
Endereço: RUA JAIRO LUIZ GIORDANI,146 - CORONEL VIVIDA 
Fone: 	46 	3232-1058 
Email: 
	

financeiro @exti n ce 1 .com. br 

LUIZ HENRIQUE 	 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE 
GIORDANI:046741 18913 

G IORDAN 1:0467411 891 3 	Dados: 2023.02.22 11:07:26 -0300 

Assinatura 

POR FAVOR SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO QUE SUA EMPRESA SE ENQUADRA. 

(x ) MICROEMPRESA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

( ) EI (EMPRESARIO INDIVIDUAL) 

LUCRO REAL 

LUCRO PRESUMIDO 

Favor devolver orçamento para o e-mail: comprascvv@outlook.com  - Fone: (46) 3232-8318 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

03.309.386/0001-06 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

2110711999 

NOME EMPRESARIAL 

EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

EXTINCEL 	 ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

[206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R JAIRO LUIZ GIORDANI 	 148 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICPIO 	 UF 

85.550-000 	 PARQUE INDUSTRIAL JACINTO 	CORONEL VIVIDA 	 PR 
ECCO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

(46) 3232-1058 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 26/12/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

/ U3; \  

:A 	(/ 

2210212023, 14:51 
	

about:blank 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2210212023 às 15:03:48 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

about:blank 	 Vi 
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Consulta Quadro de Sécios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 03.309.386/0001-06 

NOME EMPRESARIAL: 	 EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$100.000,00 (Cem mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

TANIA MARA LOPES ECCO 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

VINICIUS GABRIEL GIORDANI 

Qualificação: 
	

22-Sócio 

Nome/Nome Empresarial: 
	

LUIZ HENRIQUE GIORDANI 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 22/0212023 às 15:04 (data e hora de Brasília). 



22102/2023, 14:38 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

RES: Orçamento Extintores 

vendas@extinpagsap.com.br  <vendas@extinpagsap.com.br > 

Qua, 2210212023 14:43 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR 

<comprascvv@outlook.com  >;compras.juliano@coronelvivida.prgov.br  

<compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

lii 1 anexos (290 KB) 

CVV PROPOSTA 2023.pdf; 

Prezados, 

Boa tarde! 

Segue anexo. 

Havendo dúvidas ou necessidade de adequação, estou à disposição. 

Atenciosamente, 

Arian Pereira 
Consultor de Vendas 1 Extinpag 

(43)99606-0475 	(43)3534-3461 
@ vendas@extinpagsap.corn.br  

Rua Roberto J. Giovanetti, 796, Res. Porto Seguro, 
Santo Antônio da Platina - PR 

www.extinpagrnga.com.br  EXTINPAG 
Tcn'$ogia Contra lncnd+ 

De: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Enviada em: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023 10:21 
Para: compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br  

Assunto: Orçamento Extintores 

Bom dia! 

Solicito cotação para abertura de licitação, conforme anexo. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de Extintores e 

aquisição de Extintores Novos para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da 

Administração Municipal de Coronel Vivida. 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 
que o processo seja encaminhado para licitação e tenha o edital publicado, afim de 
evitar atrasos no mesmo. 

FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 
ORÇAMENTO*** 

1/2 
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 Compras 

Ir  

Planejamento de Contratação 

"(46) 3232-8300 	 [J(46) 3232-8304 

LJSQrnprascvv@outlook.com 	[J wwwcoronelvivida.pjg/ 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 

[JCEP: 85550-000 

212 



3534-3629 
3534-3461 

A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPTO DE COMPRAS 

(46) 3232-8304 
•% AY 

\1\J 

comprascvv(âoutlook.com  

Proponente: EXTINTORES PLATINUM LTDA. 

r 	CNPJ: 35.148.044/0001-48 	 Inscrição Estadual: 90833400-00 
Endereço: Rua Roberto J. Giovanetti, 	N2 796 	Bairro: Porto Seguro 
Cidade: Santo Antônio da Platina Estado: Paraná CEP: 86.430-000 
E-mail: vendas  @extinpagsap.coni.br 	 SITE: https://www.extinpagmga.corn.br  
Fone: (43) 3534-3461 	 , Cel: (43) 9.9606-0475 

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE EXTINTORES E RECARGAS DE 
EXTINTORES 

ORÇAMENTO PARA EXTINTORES E RECARGAS 

CÓD. VALOR VALOR 
ITEM QTDE UN 

PMCV 
DESCRIÇÃO UNIT. TOTAL 

R$ R$ 

1 30 REC 1892 
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR 002 - 4KG 79,90 2.397,00 

2 25 REC 1893 SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR 002 - 6KG 90,00 2.250,00 

3 20 REC 1894 
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR ABC -2 KG 40,00 800,00 

4 50 REC 1895 
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR ABC -4 KG 50,00 2.500,00 

5 25 REC 1896 SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR ABC - 6 KG 60,00 1.500,00 

6 25 UN 10885 
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR ABC - 8 KG 65,00 1.625,00 

7 50 REC 1899 SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR POS -4 KG 45,00 2.250,00 rIr 

EXTINPAG 
TcnoI, Co,, Incdo+ 



8 15 REC 1900 
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR POS-6KG 55,00 825,00 

9 10 REC 1901 
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE EXTINTOR POS - 8 KG 60,00 600,00 

SERVICO 	DE 	RECARGA 
10 15 REC 1902 DE EXTINTOR POS - 12 

70,00 1.050,00 
KGS  
SERVICO 	DE 	RECARGA 

11 50 REC 1903 DE 	EXTINTOR 	AP- 	10 
45,00 2.250,00 LITROS  

SERVICO 	DE 	RECARGA 

12 4 REC 20331 
DE 	 EXTINTOR 
SOBRERRODAS 	P0 	80- 200,00 800,00 
B:C,5OKG 
SERVICO 	DE 	RECARGA 

13 2 REC 20335 
DE 	EXTINTOR 	ESPUMA 
MECÂNICA 2-A:10-B, 	10 160,00 320,00 
LITROS  
SERVICO 	DE 	RECARGA 
DE 	EXTINTOR 	ESPUMA 

14 2 REC 20336 MECÂNICA 
260,00 520,00 SOBRERRODAS 	6-A:40-B, 

50 LITROS  

15 40 UN 1962 EXTINTOR NOVO POS 4 
KG 155,00 6.200,00 

16 20 UN 10886 
EXTINTOR NOVO POS 6 
KG 185,00 3.700,00 

17 15 UN 1961 
EXTINTOR NOVO AP 10 
LITROS 155,00 2.325,00 

18 25 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 
KG 89,00 2.225,00 

19 25 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 
KG 99,00 2.475,00 

20 25 UN 10887 
EXTINTOR NOVO ABC - 4 
KG 160,00 4.000,00 

21 20 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 
KG 190,00 3.800,00 

EXTINTOR 	NOVO 
22 4 UN 20338 SOBRERRODAS 	PQ 	80- 

2.829,00 11.316,00 B:C, 50 KG  
EXTINTOR NOVO ESPUMA 

23 2 UN 20339 MECÂNICA 	2-A:10-13, 	10 
LITROS  

529,00 1.058,00 

EXTINTOR NOVO ESPUMA 

24 2 UN 20340 MECÂNICA 
SOBRERRODAS 	6-A:40-B, 6.189,00 12.378,00 
50 LITROS  

VALOR TOTAL R$ 69.1 64,00 

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS, 

EXTINPAG 
Conta Incéndc+ 



(43) 3534-3629 
(43) 3534-3461 

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, 22 DE FEVEREIRO DE 2023. 

Razão social: EXTINTORES PLATINUM LTDA 	 /• 

CNPJ: 35.148.044/0001-48 

Endereço: R ROBERTO J. GIOVANETTI, 796 ,RES PORTO SEGURO, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR 

Fone: (43) 3534-3461 (43) 99606-0475 
E-mail: vendas (9extinpagsap.ccm.br  -on ELCIO DA 

ELCIO DA 
VA 	GORTWICAMINAS.5 

.P O 	 OU'fl96aOOOO4, OU.w,nai. 
OUCc,do A. CAECIO DO 

A N D Ri:  Q 	SO.vAA$lAEO 9fl52046934 
On$Q 	 d.M. OOOoDOAO 

91152046934 	2214 39 44 

ELCIO DA SILVA ANDREO 
CPF 911.520.469-34 

POR FAVOR SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO QUE 
SUA EMPRESA SE ENQUADRA. 

MICROEM PRESA 

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

EI (EMPRESARIO INDIVIDUAL) 

)LUCRO REAL 

LUCRO PRESUMIDO 

AR'AN 
CONSULTOR 

EXTINPAG 
Tecnologia Contra lncéndio+ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 \ q 1  

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 	 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO "ATA DEABERTURA 

35.148.044/0001-48 	 10/1012019 
MATRIZ 	 1 	CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

EXTINTORES PLATINUM LTDA 

ÍiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 PORTE 

EPP 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 
25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 
28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e 
acessórios 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada 

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R ROBERTO J. GIOVANETTI 	 796 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

86.430-000 	 RESIDENCIAL PORTO SEGURO 	SANTO ANTONIO DA PLATINA 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

JONAS@NOSSOESC RITO RIO.COM.BR 	 (44) 3220-5250 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 	 1011012019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS/M pelos entes federativos, não fendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2210212023 às 15:04:53 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CtIPJ: 	 35.148.044/0001-48 

NOME EMPRESARIAL: 	EXTINTORES PLATINUM LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$1 5.000,00 (Quinze mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

MICAELLY ALANA CARDOSO ANDREO 

Qualificação: 
	

30-Sócio Menor (Assistido/Representado) 

Nome do Repres. Legal: 
	

ELCIO DA SILVA ANDREO 
	

Qualif. Rep. Legal: 	15-Pai 

Nome/Nome Empresarial: 
	

ELCIO DA SILVA ANDREO 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 2210212023 às 15:07 (data e hora de Brasilia). 



2210212023, 15:36 
	

Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

Re: Orçamento Extintores 

franquiadoisvizinhos@mocelin.ind.br  <franquiadoisvizinhos@mocelin.ind.br > 
Qua, 2210212023 15:33 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Cc: comprascvv@outlook.com  <comprascwoutlook.com > 

EJ 1 anexos (15 KB) 

Licitação de coronel - Orçarnento.xlsx; 

Boa tarde segue em anexo orçamento solicitado em anexo 

Dieli Cristina 	 (46)30101525 

Vendedora. 
franquiadoisvizinhos@mocelin.ind.br  

 
[//www.mocelin.ind.br ]www.mocelin.ind.br  

Franquia Mocelin 
Av. Presidente kennedy 1225 Centro sul 

Em 22/02/2023 10:20, Depto de Compras Coronel Vivida-PR escreveu: 

Bom dia! 

Solicito cotação para abertura de licitação, conforme anexo. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de Extintores e 

aquisição de Extintores Novos para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da 
Administração Municipal de Coronel Vivida. 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para licitação e tenha o edital publicado, afim de 

evitar atrasos no mesmo. 

***PQR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER 

O 

Compras 
Planejamento de Contratação 

: 	(46) 3232-8300 
	

Ç (46) 3232-8304 

\\ 

1/2 



2210212023, 15:36 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

c2 comprascvv@outlook.com 	8 www.coronelvivida.pg 
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Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 
V CEP: 85550-000 
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7e1 VIVO ORÇAMENTO PARA EXTINTORES E RECARGAS 

CÓD. VALOR VALOR 
TEM QTDE UN DESCRIÇÃO 

PMCV UNIT. R$ TOTAL R$ 

1 30 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 002 - 4KG 99,00 2.970,00 

2 25 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 002- 6KG 126.00 3.150,00 

3 20 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC -2 KG 74,00 1.480,00 

4 50 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 4 KG 80,00 4.000,00 

5 25 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC -6 KG 98.00 2.450,00 

6 25 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 KG 112,00 2.800,00 

7 50 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS - 4 KG 65,00 3.250,00 

8 15 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS - 6 KG 70.00 1.050,00 

9 10 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS -8 KG 80,00 800,00 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 12 
10 15 REC 1902 

KGS 
90,00 1.350.00 

11 50 REC 1903 
SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 

90,00 4.500,00 
LITROS 

SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 
12 4 REC 20331 

SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 KG 
590,00 2.360,00 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 
13 2 REC 20335 - 

MECÂNICA 2-A:10-B, 10 LITROS 
194,00 388,00 

SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA 
14 2 REC 20336 - 

MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 
713,00 1.426.00 

15 40 UN 1962 EXTINTOR NOVO PQS4 KG 170,00 6.800.00 

16 20 UN 10886 EXTINTOR NOVO POS 6 KG 220,00 4.400.00 

17 15 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 199,00 2.985,00 

18 25 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 150,00 3.750,00 

19 25 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC -O2KG 180.00 4.500,00 

20 25 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC -4KG 205,00 5.125,00 

21 20 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 230,00 4.600,00 

EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 
22 4 UN 20338 

KG 
4.950,00 19.800,00 

EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2-A:10-B, 
23 2 UN 20339 397,00 794,00 

10 LITROS 

EXTINTOR 	NOVO 	ESPUMA 	MECÂNICA 
24 2 UN 20340 7.900,00 15.800,00 

SOBRE RRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 



/ç\ GIFJ/Ø  

,ifr 	
Q; 

VALOR TOTAL R$ 	 100.528,00 1 

Local e data 

Razão social: 	SDH TECH EQUIPAMENTOS 
CNPJ: 	 40644853/0001-80 

Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1225 
Fone: 	 463010-1525 
Email: 	 frajauiadoisvizinhos@rnocelin.ind.br  

Assinatura 

POR FAVOR SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO QUE SUA EMPRESA SE ENQUADRA. 

)MICROEMPRESA 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

EIRELI (EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA) 

El (EMPRESARIO INDIVIDUAL) 

LUCRO REAL 

)LUCRO PRESUMIDO 

Favor devolver orçamento para o e-mail: comprascvvoutIook.com  - Fone: (46) 3232-8318 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

40.644.85310001-80 01102/2021 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 	 ORTE 

SDHTECH 	 ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (Dispensada *) 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada *) 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

AV PRESIDENTE KENNEDY 	 1225 	SALA 13 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICiPIO 	 UF 

85.660-000 	 CENTRO 	 DOIS VIZINHOS 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

SIRLEI©EXTINTORESMOCELIN.COM.BR 	 (46) 3534-8018 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 0110212021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

ni 

q) v/' 

23/02/2023, 14:16 
	

about:blank 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGS1M pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n o  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2310212023 às 14:29:05 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

about:blank 	 11 
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 40.644.853/0001-80 

NOME EMPRESARIAL: 	 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) 

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 
	

SIRLEI DOLINSKI 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 
	

MARCELO HOFFMANN 

Qualificação: 
	

49-Sócio-Administrador 

Para informações relativas à participação no QSA J  acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no da 2310212023 às 14:29 (data e hora de Brasilia). 
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PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 	 GABINETE DO PREFEIT  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 60412022 

Aos 20 dias do mês de Dezembro do ano de 2022, às quinze horas (15) horas, na Sala de Licitações, sita no 
Edifício da Prefeitura Municipal, à Rua Caramuru, n° 271, Centro, em Pato Branco - PR, compareceu o Sr. 
Robson Cantu, brasileiro, portador do RG n° 1.816.183-4 SESPIPR, inscrito no CPF n° 441.436.649-68, 

residente e domiciliado na Rua Argentina n.° 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.502-040, em 
Pato Branco - PR, Prefeito e representante do Município de Pato Branco, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ n° 76.995.448/0001-54, com sede e foro na Rua Caramuru, n° 271, Centro, CEP -
85.501-064 em Pato Branco - PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE e o Sr. Odaír Furni 
Martins, brasileiro, inscrito no 0FF n° 036.631.139-57, portador do RG n° 8.136.479-6, SSPIPR, residente e 
domiciliado no município de Pato Branco/PR, representante legal da empresa, DE MEDEIROS & MARTINS 
EXTINTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 80.383.490/0001-91, Inscrição 
Estadual n° 31602782-25, estabelecida na Rua Presidente Kennedy, n° 44, Bairro Bortot, no município de 
Pato Branco/PR, CEP: 85.504-240 Telefone (46) 32251683 Celular: (46) 999064246, Email: 

extintoresproteqe(hotmaiI.com , denominada CONTRATADA, classificada em primeiro lugar para assinar a 
Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no 
Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Eletrônico n° 15612022, Processo n° 
34912022. OBJETO: Implantação de registro de preços para eventual e fracionada aquisição de novos 
extintores, recargas e seus acessórios, aquisição e instalação de placas de identificação, para atender 
as necessidades de todas as Secretarias, Entidades e Departamentos da Administração Municipal. 
VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS: O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contado 
da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme preconiza o artigo 15, da Lei 8.666/93. CONDIÇÕES 
DE EXECUÇÃO, LOCAL E PRAZOS: A aquisição do objeto será feita de forma fracionada e de acordo com 
a necessidade, e será formalizada através da Nota de Empenho, emitida pelo Município, na(s) quantidade(s) 
e local(is) ali determinado(s).Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá um prazo de até 15 
(quinze) dias para efetuar a entrega dos produtos solicitados e/ou a recarga dos extintores e/ou a instalação 

das placas de sinalização. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na nota de empenho, não 
sendo permitidas entregas parceladas, sob pena de devolução dos produtos incompletos e/ou da aplicação 
das penalidades previstas no edital. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no 
artigo 73, inciso H alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n.° 8.666/93, e compreenderá duas etapas distintas, a 
seguir discriminadas: Recebimento Provisório: Deverá iniciar no momento da entrega dos produtos e/ou 
instalação das placas, e consistirá de na mera contagem física, verificação da quantidade requisitada 
apresentada na nota fiscal. Esta verificação deverá estar concluída em até 24 (vinte e quatro) horas. 
Recebimento Definitivo: Ocorrerá em, no máximo até 05 (cinco) dias após o Recebimento Provisório, 
pelo gestor e/ou fiscal da Ata de Registro de Preços e, constará de: Verificação da conformidade com a 
quantidade requisitada e se a especificação atende plenamente aos requisitos, de forma aderente aos 
termos contratuais. O Recebimento Definitivo dar-se-á mediante termo de recebimento definitivo ou recibo 
e posterior certificação na Nota Fiscal, autorizando assim o pagamento. Se, durante o recebimento 
definitivo, for constatado que os produtos foram entregues de forma incompleta e/ou mal instalados, com 
qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as 
especificações da aquisição, a Contratada se obriga a substituir os bens em desacordo ou entregar os 
bens remanescentes às suas expensas, após a notificação da Contratada, sendo interrompido o prazo de 
recebimento definitivo até que seja sanada a situação. A Contratada deverá reparar, corrigir, remover ou 
substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem 
vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. (Art. 69°, Lei 8.666/93). Só será 
reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal forem aceitos. Se algum 
produto constante da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será 
a data do 'fechamento do empenho" com a entrega de todos os itens conforme solicitado. Na hipótese de a 
verificação a que se refere o recebimento definitivo não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á 

como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. A fiscalização por 
parte do município e o recebimento provisório ou definitivo, não excluem a responsabilidade civil da 
Contratada pela correção e/ou substituição do objeto contratual, bem como, pelos danos prejuízos ao 
município ou a terceiros decorrentes de defeitos de fabricação/desconformidades com as normas técnicas 

Rua Caramuru, 271 85.501-064 Pato Branco/PR 
46.3220-1544 www.patobranco.pr.gov.br  Icp 

Brasa 
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PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
	

GABINETE DO PREFEITO 

exigíveis, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. A assinatura de 
conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento definitivo do objeto ou que a 

mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho. Não serão aceitos produtos, com especificações, 

tamanho das embalagens e marca/modelo díspares do contido na Ata de Registro de Preços, assinada entre 
as partes. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante toda a vigência do contrato, de acordo com o art. 
55, XIII, da Lei 8.666/93, informando a Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 
condições. Entregar e/ou recarregar o objeto com pontualidade e em estrita conformidade com as 
especificações contidas no Edital e na proposta de preço apresentada, aos quais se vincula, não sendo 
admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 
Considerar que a unidade e a qualidade, são pré-requisitos para o recebimento do item solicitado. Responder 
por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a ser causadas por seus 
empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que fique comprovada sua culpa ou dolo, não 
excluindo ou reduzindo sua responsabilidade e a fiscalização ou o acompanhamento realizado pela 
Contratante, de acordo com o art. 70 da Lei n.° 8.666/93. Observar rigorosamente as normas técnicas, 
regulamentadoras, de segurança, de higiene, ambientais e medicina do trabalho. Além disso, deverão 
obedecer as normas técnicas de proteção ao meio ambiente, adotar boas práticas de otimização de recursos, 
redução de desperdícios, menor poluição, conforme legislação vigente. Certificar-se preliminarmente, de 
todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior 
de desconhecimento. Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, 
objeto desta licitação. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que se está obrigada, exceto se 
previamente autorizado pelo gestor e/ou fiscal do contrato. Garantir a qualidade dos produtos de acordo com 
as especificações contidas no Edital e na proposta de preço apresentada, ficando a licitante vencedora 
obrigada a corrigir, remover ou substituir em um prazo de até 05 (cinco) dias, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. (Art. 69 1 . Lei 8.666/93). 
Apresentar os seus empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de 
fornecer e fiscalizar a todos os seus funcionários e preposto(s) o tipo adequado de equipamento de proteção 
individual - EPI, bem como fiscalizar o uso dos mesmos. A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá 
da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Lei n° 6.514 de 22/12/77 - Portaria n° 
3.214. de 08/06/78 - Normas Regulamentadoras. Não manter em seu quadro de pessoal, menores de idade, 
em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
Todas as despesas decorrentes da execução do objeto, contratação de pessoal. veículos (transporte) e 
demais encargos pertinentes ao fornecimento, recarga dos extintores e afins e a instalação das placas de 
sinalização, serão de total responsabilidade da Contratada. Todas as decisões e entendimentos havidos 
entre as partes durante o andamento dos trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações 
nos planos, cronogramas ou atividades pactuadas, deverão ser prévia e formalmente acordados e 
documentadas entre as partes. As notificações referidas neste item deverão ser realizadas por escrito e 
direcionadas ao gestor e/ou fiscal do contrato. Todos os casos atípicos não mencionados neste Termo de 
Referência deverão ser apresentados à fiscalização para sua definição e determinação. Cumprir com outras 
obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - conforme Lei n° 
8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público OBRIGAÇÕES EXCLUSIVAS PARA OS 

LICITANTES VENCEDORES DOS ITENS 28, 29 E 30: A instalação deverá ser realizada conforme projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros. OBRKACÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE: As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 
poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que 
deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício. 
Colaborar com as medidas de baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água, 
cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador (es) das mudanças de comportamento. Preferir utilizar 
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materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local. Dar preferência a utilização de produtos florestais 
madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. Evitar ao 
máximo o uso de extensões elétricas. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à 
redução do consumo de energia e água. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se 
fizerem necessários, para a execução dos serviços. Dar preferência a descarga e torneira com controle de 
vazão, evitando o desperdício de água. Proporcionar treinamento periódico aos empregados 
(preferencialmente mão de obra local) sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de 
consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes. Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação 
sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. Conduzir suas ações em 
conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental 
para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação 
dos serviços. Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem 
utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, 
baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. É 
proibido incinerar qualquer resíduo gerado. Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. Priorizar 
a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável. 
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a 
captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento. Colaborar para a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos. A contratada deverá observar no que couber, durante a 
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como: Dar preferência a envio de documentos 
na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos. Em caso de necessidade de envio de 
documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel 
confeccionado com madeira de origem legal. Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não 
poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d' água, 
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. Deverá, se possível, adotar 
práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma política de 
separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis. Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as 
normas técnicas específicas. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Designar pessoa responsável para o 
acompanhamento da entrega do objeto no local indicado, sendo que o mesmo atestará o recebimento do 
produto, dentro das especificações da Nota de Empenho e da Ata de Registro de Preços e, caso haja alguma 
divergência com o produto solicitado e o entregue, solicitar a reposição imediata. Cumprir todos os 
compromissos financeiros assumidos com a Contratada. Notificar formal e tempestivamente a Contratada, 
sobre as irregularidades observadas no cumprimento das obrigações assumidas. Aplicar as sanções 
administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. Comunicar prontamente a Contratada, 
qualquer anormalidade no objeto desta Ata de Registro de Preços, podendo recusar o recebimento, caso não 
esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas. Comunicar à Contratada qualquer 
irregularidade manifestada durante a vigência da Ata de Registro de Preços, para que sejam adotadas as 
medidas pertinentes. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada. Permitir que os funcionários da Contratada tenham acesso ao local de entrega e/ou de 
instalação do objeto sol icitado.Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o 
andamento dos trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos, cronogramas ou 
atividades pactuadas, deverão ser prévia e formalmente acordados e documentadas entre as partes. 
Proceder ao recebimento provisório do produto e, não havendo mais pendências, a administração promoverá 
o recebimento definitivo dos bens, mediante vistoria detalhada realizada pelo gestor e/ou fiscal da Ata de 
Registro de Preços, conforme a Lei 8.666193, em seu artigo 73, inciso II. Fornecer, a qualquer tempo, 
mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais, dirimir as dúvidas e orientar em todos os 
casos omissos. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados até o 15 0  (décimo quinto) 
dia útil, após o fornecimento do objeto e mediante emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 
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apresentação da respectiva nota fiscal/fatura atestada pelo Gestor e/ou Fiscal da Ata de Registro de Preços, 
o pagamento poderá ser realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da Contratada, ou por meio de fatura com utilização do código de barras. A nota fiscal/fatura deverá conter 
discriminação resumida do item contratado, número da licitação, número da Ata de Registro de Preços, não 
apresentar rasura e/ou entrelinhas, deverão ser impressas de maneira clara, inteligível, inviolável, ordenada e 
dentro de padrão uniforme. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) 
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
emitida eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br , em cumprimento com as obrigações assumidas 
na fase de habilitação do processo licitatório. O cadastro no SICAF vigente, ou Certificado de Registro 
Cadastral (ORO) emitido pela Divisão de Licitações do Município de Pato Branco (desde que válidos), poderão 
substituir os documentos indicados anteriormente. Os pagamentos correrão por conta dos recursos das 
Dotações Orçamentárias (Despesas e Desdobramentos respectivamente). Por se tratar de Registro de Preços, 
a reserva da dotação orçamentária deverá ser efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante 
verificar a existência de saldo. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela contratante, 
como critério para correção monetária aplicar-se-á o !PCA - Índice Nacional de Preços ao Oonsumidor Amplo 
calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por 
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção 
monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo de pagamento de 
cada parcela devida. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para suporte das despesas serão utilizadas as seguintes 
Dotações Orçamentárias e desdobramentos respectivamente, que seguem: 28-1 1 552; 1 1 1-9287: 254-9288; 
176-9289; 409-9291; 393-9293; 456-9294; 483-9296; 1718-9299; 1683-9301; 507-9303; 519-8922; 563-9314; 
582-10636; 747-9315; 684-9316; 698-9317; 660-9319; 887-9321; 811-9322: 844-9323; 850-9324: 938-8921; 
952-9325; 973-9326; 1013-9327; 1033-10661; 1188-9329; 1212-9331; 1240-9332; 1719-2465; 1684-2464, 
1417-9304; 1448-3514; 1467-8724; 1478-9306;10401-11582; 1527-9308; 1562-9310; 1538-9312; 1584-9052; 
1590-9313; 1618-8725; 1645-9250; 1359-8721; 1373-8722; 1418-7887; 1449-3515; 1479-9307; 1528-8723; 
1563-9311; 1646-8726; 410-9292; 484-9297; 177-9290: 485-9298: 1529-9309; 1107-10662; 1189-9330; 457-
9295; 1014-9328; 707-10640; 730-10637; 699-9318; 661-9320; 1720-9300; 1685-9302; 1419-9305; 7-9054: 
17-9055; 28-9056; 38-9057; 49-9058: 63-9059; 75-9060; 85-9061; 111-9062; 124-9063; 135-9064: 152-9065: 
158-9066; 254-9067; 208-9068; 165-9069: 176-9070; 222-9071; 236-9072; 195-9073; 302-9074; 283-9076; 
321-9077; 335-9078; 365-9079; 378-9080; 383-1873: 409-1874; 393-1876; 433-9081; 456-9083; 483-1877; 
1718-9087; 1738-9090; 1683-9093; 1810-9102; 507-9105; 519-9106; 538-9107; 541-9108; 544-9109; 524-
9110; 533-9111; 1357-9112; 555-9141; 563-9142:629-9143; 747-9144; 797-9145; 887-9146; 811-9147; 862-
9148; 868-9149; 844-9150; 919-9151; 926-9152; 929-9153; 938-9154; 952-1880; 961-9155: 973-1881; 984-
1882; 999-9156 -, 1013-9157; 1024-9159; 1033-9160; 1040-9161; 1042-9162: 1076-9163; 1081-9164: 1106-

9165; 1130-9167; 1135-9168; 1188-9169; 1170-9170; 1206-9171; 1212-9172: 1229-9173; 1240-9174; 1255-
9175; 1267-9176; 1276-9177; 1272-9178; 1274-9179; 1282-9180; 1291-9181; 1300-9182: 1309-9183; 1857-

2062; 1663-9085; 1719-9088; 1739-9091; 1774-9099: 1835-9101; 1673-9086; 1684-9094: 1751-9096; 1695-
9097; 1762-9098; 1840-9100; 1794-9103; 1799-9104; 1358-9113: 1372-9115; 1404-9117; 1417-9118; 1448-
9121; 1499-9123; 1467-9124; 1478-9125; 1527-9127; 1562-9130; 1538-9132; 1568-9133; 1573-9134 -, 1584-
9135; 1590-9136; 1618-9137: 1629-9138: 1645-9139; 1359-9114; 1373-9116; 1418-9119; 1449-9122; 1479-
9126; 1528-9128; 1563-9131: 1646-9140; 410-1875; 443-9082; 484-1878 -, 177-8806; 303-9075; 485-1879 -, 
1529-9129: 1107-9166; 1189-8216; 457-9084: 1014-9158; 1720-9089; 1740-9092; 1685-9095; 1419-9120; 7-
11706; 17-8098; 28-8099; 38-8100; 49-8101: 63-8102; 75-8103: 111-8104; 124-8105; 135-8106; 254-8107: 
208-8108; 165-8109; 176-8110: 222-8112; 236-8113; 195-8114; 302-8115; 283-8117; 321-8118: 335-8119: 
365-8120; 379-12201: 409-8121: 393-8123; 426-8124; 456-8126; 483-8128; 1718-8131; 1738-8134; 1683- 

8137; 1810-8145: 507-8147; 519-8148; 1357-8149: 563-8174; 629-8175; 747-8176; 684-8177; 698-8178; 645-
11659; 887-8180; 811-8181; 862-8182; 871-8183; 844-8184; 919-11944; 952-8185; 961-9890; 973-8186: 
1013-8187; 1033-8189; 1040-8190; 1076-8191; 1120-11915; 1106-8192: 1188-8194; 1170-8196; 1212-8197; 
1240-8198; 1719-8132 -1  1739-8135 -, 1774-8142; 1835-8144; 1684-8138; 1695-8140; 1762-8141; 1840-8143; 
1794-8146; 1358-8150; 1372-8152; 1417-8154; 1448-8157; 1499-8159; 1467-8160; 1478-8161; 1527-8163; 
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1 562-8166; 1568-8168; 1573-8169; 1584-8170; 1618-8171; 1645-8172; 1359-8151; 1373-8153; 1418-8155; 
1449-8158; 1479-8162; 1528-8164; 1563-8167; 1646-8173; 410-8122; 443-8125; 484-8129; 177-8111; 303-
8116; 485-8130; 1529-8165; 1107-8193; 1189-8195; 457-8127; 1014-8188; 699-8179; 1720-8133; 1740-8136; 
1685-8139; 1419-8156; 10428-10788; 9-8805; 30-2350; 40-9418; 52-9419; 66-7947; 78-9420; 100-2351; 126-
2352; 137-2353; 257-8847; 211-9421; 167-3249; 180-2282; 225-9422; 239-9423; 307-9424; 286-9426; 324-
9427; 338-9428; 350-4435; 368-9429; 357-9430; 384-9459; 413-2354; 395-2355; 460-2357; 489-2358; 498-
9431; 465-9433; 1723-2361; 1689-2364; 1812-2369; 509-2371; 521-3219; 535-10204; 564-9442; 584-9885; 
630-9444; 750-2387; 686-9445; 701-9446; 708-9948; 731-9886; 663-8804; 800-8438; 890-8861; 814-9448; 
847-2388; 956-2389; 963-9449; 977-9450; 1 002-10753;  1018-2390; 1 037-3467; 1078-9451;  1 060-10737; 
1088-11921; 1123-2392; 1109-2394: 1132-9452; 1137-12314; 1147-2290;1192-2396; 1200-12312: 1173-8879; 
1208-9380; 1214-9453; 1231-9651; 1242-2397; 1257-9454; 1269-2398; 1861-2105; 1867-2106; 1665-11705; 
1724-2362; 1747-8841;  1 776-2367; 1837-2368; 1 690-2365; 1697-7596; 1841-9434;  1 796-2370; 1362-9435; 
1374-2372; 1422-2373; 1454-2376; 1 468-9437; 1482-9438; 10403-10824;  1531-2378; 1 565-9353; 1540-2381; 
1570-2382; 1574-2383; 1587-9441: 1592-11626; 1620-8704; 1632-2384; 1650-2385; 1363-9436; 1423-2374; 
1455-2377; 1 483-9439; 1532-2379 -, 1566-9440; 1 651-2386;  445-2356; 490-2359; 1 81-2283;  308-9425; 491-
2360; 468-9432; 1533-2380; 182-2284; 1124-2393;  11 10-2395; 1193-2286;  1019-2391; 565-9443; 709-9408; 
725-9410; 702-9447; 664-9409; 1725-2363; 1691-2366; 1424-2375. REAJUSTE DE PREÇOS E 
REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores 
registrados não serão reajustados. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 
enquadrados no disposto no Artigo 65, li, "d" da Lei 8.666/93. Não serão liberadas recomposições decorrentes 
de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. Os pedidos de 
recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 
Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos 
comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, 'd" da Lei 8.666/93. Os 
valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o 
caso) e publicação do Termo de Aditamento. REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS: O gestor responsável 
pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado para os 
bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de 
preços ou de outro processo disponível. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 
fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado. 
Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que 
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: A pedido do fornecedor, quando provar 
estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, 
devidamente comprovado. Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: Descumprir as 
condições da Ata de Registro de Preços. Não comparecer ou se recusar a retirar a respectiva Nota de 
Empenho OU instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado. Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata 
de Registro de Preços os descritos nos art. 77 e 78 da Lei 8.666/93. O cancelamento do registro do fornecedor 
será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de 
Preços pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova 
ordem de registro. GESTOR DO REGISTRO DE PREÇOS: A administração indica como gestor do contrato, o 
Secretário de Administração e Finanças, Mauro José Sbarain, matrícula n° 11.041-8/4. Entre suas 
atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 77, 
78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e 
cometimento de outros atos ilícitos. Compete ao gestor da Ata de Registro de Preços, no que couber, as 
atribuições previstas no Decreto Municipal n° 8.296 de 17 de abril de 2018. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência destes deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a 
adoção das medidas convenientes. FISCAL DO REGISTRO DE PREÇOS: A administração indica como fiscal 

do contrato, a Chefe do Setor de Segurança do Servidor, Evelin Caroline Machado, matrícula n° 11.341-7/2. 
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Compete ao fiscal da Ata de Registro de Preços, no que couber, as atribuições previstas no Decreto Municipal 
n° 8.296 de 17 de abril de 2018. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão 
ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. SANÇÕES 
POR INADIMPLEMENTO: Nos termos do Art. 7 1  da Lei 10.520/02, quem, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 
descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na Ata de 
Registro de Preços e das demais cominações legais. Das Sanções Administrativas, conforme previsto no 
Art. 51  do Decreto Municipal n° 8.441119: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com 
o prescrito na Lei Federal n° 8666/93, e em legislação correlata. podendo ser das seguintes espécies: (a) 
Advertência. (b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na Ata. (c) Suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração. (d) Declaração de 
inidoneidade. (e) Descredenciamento do sistema de registro cadastral. As sanções previstas nos subitens 
anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". Das Particularidades da Multa, 
conforme previsto no Art. 70  do Decreto Municipal n° 8.441119: A multa imposta ao contratado ou licitante, 
se não disposta de forma diferente na Ata, poderá ser: de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado 
na entrega ou execução do objeto da Ata de Registro de Preços, quando será aplicada nos seguintes 
percentuais: 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução 
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, quando o atraso não for superior 30 
(trinta) dias corridos. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 
anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o 
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplida, em caráter excepcional, e a 
critério do órgão contratante. De caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 15% 
(quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos 
casos de rescisão contratual, calculada sobre a parte inadimplida. 20% (vinte por cento) sobre o valor 
contratual, pela sua inexecução total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar a Ata de 
Registro de Preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração. O 
atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de Registro de Preços. A instrução obedecerá ao 
princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito. Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da Ata de Registro de Preços 
e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico no e-mail 
registrado em Ata/Contrato, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e 
juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos fatos alegados na 
mesma. O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no histórico cadastral 
da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além do processo ser apostilado na sua 
licitação correspondente. VINCULAÇÃO: Esta Ata esta vinculada ao edital de Pregão Eletrônico n° 15612022, 
Processo n° 34912022 e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos 
valores e marcas, estão relacionados no Anexo 1 - Descrição dos Itens Registrados que é parte integrante 
desta Ata. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que 
após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas. 

Município de Pato Branco - Contratante 
Robson Cantu- Prefeito 

DE MEDEIROS & MARTINS 	 Assinado de forma digital por DE MEDEIROS & 

EXTINTORES LTDA:80383490000 1 91 
MARTINS EXTINTORES LTDA:803834900001 91 
Dados: 2022.12.23 14:42:09 -0300' 

DE MEDEIROS & MARTINS EXTINTORES LTDA - Contratada 
Odair Furni Martins - Representante Legal 

Rua Caramuru, 271 65.501-064 Pato Branco/PR 
46.3220-1544 www.patobranco.pr.gov.br  
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Anexo 1 - Descrição dos Itens Registrados 

ci[ _Und Descrição Marca Valor Unit Valor Total 
Adaptador: O adaptador é construído de 
Acordo com as Normas NBR 5667 e NBR 

1 80 Un 
14.349. 	Para 	edificações 	residenciais, 

MOCELIN 60,48 4.838,40 comerciais 	e 	áreas 	industriais 	ou 	onde 
houver 	exigência. 	Material: 	Adaptador 
2.112'storz p12112" rosca p/ globo 5 FPP.  

Adaptador: O adaptador é construído de 
Acordo com as Normas NBR 5667 e NBR 

2 80 Un 
14.349. 	Para 	edificações 	residenciais, 

. MOCELIN 40,27 3.221,60 comerciais 	e 	areas 	industriais 	ou 	onde 
houver exigência. Material: Adaptador 11/2 
storz p1 2.1/2" rosca p1 globos FPP.  

Esguicho 	regulável 	1.1/2, 	storzneblina 	- 
3 50 Un material de 	alumínio. Conforme Normas MOCELIN 94,98 4.749,00 

NBR 5667 e NBR 14.349.  

Esguicho 	regulável 	2.1/2',storz 	neblina 	- 
4 50 Un material 	de 	alumínio. 	Conforme 	Normas MOCELIN 118,98 5.949,00 

NBR 5667 e NBR 14.349.  

Extintor Novo - Completo: Extintor de Pó 
ABC, portátil, à base de Monofosfato de 
Amônia com teor de 55%, pressurizado, 
capacidade extintora de 2-A:20-B:C-04 kg. 

5 160 Un 
Fabricado conforme a NBR 10721 e selo 

EXTANG 12201 19.521,60 
do INMETRO. Port. N° 173/2006. Port. N° 
206/11, 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12, 
Port. INMETRO N 1005/1 1. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  

Extintor Novo - Completo: Extintor de Pó 
ABC, portátil, 	à base de Monofosfato de 
Amônia com teor de 55%, pressurizado, 
capacidade extintora de 3-A:20-B:C-06 kg 

6 150 Un 
Fabricado conforme a NBR 10721 e selo 

EXTANG 133,02 19.953,00 
do INMETRO. Port. N° 17312006. Port. N° 
206/11, 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12, 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  

Extintor Novo - Completo: Extintor de Pó 
ABC, portátil, à base de Monofosfato de 
Amônia com teor de 55%, pressurizado, 
capacidade extintora de 4-A:30-B:C-08 kg 

7 150 Un 
Fabricado conforme a NBR 10721 e selo EXTANG 167,98 25.197,00 
do INMETRO. Port. N° 173/2006. Port. N° 
206/11, 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12, 
Port. INMETRO N 1005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  

Extintor Novo -Completo: Extintor de Pó 
ABC, 	portátil,à 	base 	de 	Monofosfato de 
Amônia com teor de 55%, pressurizado, 
capacidade extintora de 6-A:40-B:C-12 kg 

8 150 Un Fabricado conforme a NBR 10721 e selo EXTANG 222,01 33.301,50 
do 	INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. 
N 1206/1 1, Port. N 1  412/11, Port. N°300/12, 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508,  

Rua Caramuru, 271 85.501-064 Pato Branco/PR 
46.3220-1544 www.patobrancopr.gov.br  
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Item Qtde Und Descrição Marca Valor Unit Valor Total 
ABNT.NBR 15809.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
carga 	de 	água 	com 	pressurização, 
capacidade de 10 L. Fabricado conforme a 

9 150 Un 
NBR 	11715 	do 	INMETRO. 	Port. 	N° 

EXTANG 138,98 20.847,00 173/2006. Port. N°206/11 Port. N° 412/11 
Port. N° 300/12, Port. INMETRO N°005/11. 
Lei n° 9.933/99, 	Dec. 6.275/2007. ABNT. 
NBR 1508, ABNT.NBR 15809.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
carga 	de 	002, 	peso 	06 	kg. 	Fabricado 
conforme 	a 	NBR11716 	e 	selo 	do 

11 146 Un 
INMETRO. 	Port. 	N°173/2006. 	Port. 	N° 

MOCELIN 459,97 67.155,62 206/11 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809. 
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
Carga de Pó Químico peso 01 kg- ABC 
para veículos/automotivos, com garantia de 
05 	(cinco) 	anos. 	Fabricado 	conforme 	a 

12 150 Un NBR 10721 e selo do INMETRO. Port. N° EXTANG 71,98 10.797,00 
173/2006. Port. N 1  206/11, Port. N 1  412/11, 
Port. N° 300/12, Port. INMETRO N'00511 1. 
Lei n° 9.933/99, 	Dec. 6.275/2007. ABNT. 
NBR 1508. ABNT.NBR 15809.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
Carga de Pó Químico peso 02 kg -ABC 
para veículos/automotivos, com garantia de 
05 	(cinco) 	anos. 	Fabricado 	conforme 	a 

13 100 Un NBR 10721 e selo do INMETRO. Port. N° EXTANG 109,98 10.998.00 
173/2006. Port. N 1  206/11, Port. N 1  412/11, 
Port. N° 300/12, Port. INMETRO N 1005/11. 
Lei n° 9.933/99, 	Dec. 6.275/2007. ABNT. 
NBR 1508, ABNT.NBR 15809.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
Carga de Pó Químico peso 04 kg, com 
base de Bicarbonato de Sódio. Fabricado 
conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do 

14 160 Un INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. 	N° EXTANG 119,97 19.19520 
206/11, 	Port, 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12, 
Port. INMETRO N 1005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
Carga de Pó Químico peso 06 kg, com 
base de Bicarbonato de Sódio. Fabricado 
conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do 

15 150 Un INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. 	N° EXTANG 129,98 19.497.00 
206/11, 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12, 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15509.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
carga de Pó Químico peso 08 kg, com 

16 160 Un base de Bicarbonato de Sódio. Fabricado 
EXTANG 149,97 23.995,20 conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do 

INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. 	N° 
206/11, 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12,  

Pua Caramuru, 271 85.501-064 Pato Branco/PR 
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Item  Qtde Und -- 	 Descrição Marca Valor Unit Valor Total 
Port. INMETRO N'005/1 1. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508,  
ABNT.NBR 15809.  
Extintor Novo - Completo: Extintor portátil, 
carga de Pó Químico peso 12 kg, com 
base de Bicarbonato de Sódio. Fabricado 
conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do 

17 100 Un INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. 	N° EXTANG 171,99 17.199,00 
206/11, 	Port. 	N° 412/11, 	Port. 	N° 300/12, 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n° 9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR15809.  
LJquido 	Gerador 	de 	Espuma 	Sintética 
(LGE), 	tipo 	Sintex AFFF 	6%, 	especifico 
para 	combate 	a 	incêndio 	em 
hidrocarbonetos, 	 especialmente 
querosene, conforme norma ABNT NBR 
15511 TIPO 2 e Também o método de 
simulação de incêndio- eficiência Nível 	B 

MIRACEM 18 105 Un do manual de serviços de aeroportos- Doc. 
A NUODEX 

534,98 56.172,90 
9137- 	NA/898 	Parte 	1 	da 	ICAO 	- 
Organização de aviação Civil Internacional. 
Produto aprovado para utilização com água 
doce 	e 	salgada. 	Acondicionado 	em 
embalagens 	de 	20 	litros. 	Certificado 	da 
marca 	de 	Conformidade 	ABNT 	n° 
184.001108.  
Mangueira 	para 	Extintor 	de 	Água 
Pressurizada - AP, produzidas em PVC, 
flexível, cor preta, bico difusor injetado em 

19 100 Un zamac, niple de acoplamento injetado em 
MOCELIN 848 848,00 zamac, medidas aproximadas de: diâmetro 

de orifício de saída de 3,20mm, diâmetro 
interno de 10,30mm, diâmetro externo de 
17,00mm.  
Mangueiras para alta pressão utilizadas em 
extintores carregados com gás carbônico 
(CO2), de 04 a 06 Kg, com pressão de 
teste 	hidrostático 	aproximada 	de: 	24,90 
MPa 	(254,0 	kg/cm2), 	com 	rosca 	de 

20 100 Un acoplamento no difusor— Níple Macho: 1/4" MOCELIN 38,98 3.898,00 
x 19 BSP, rosca de acoplamento na válvula 
- Niple Fêmea: 1/4" x 18 NPS ou 1/4" x 19 
NPS(N), diâmetro interno da mangueira 
produzida com trama de aço recoberta) de  
aproximadamente 6,35mm(1/4").  
Mangueiras para extintores com carga de 
pó químico (PQ) para extintores de 04 a 12 
Kg, produzida em PVC, cor preta, flexível, 
bico difusor em polímero de engenharia, 
niple de acoplamento injetado em zamac, 

21 100 Un pressão de teste hidrostático aproximado MOCELIN 21,99 2.199,00 
de: 	3,13 	MPa 	(32,0 	kg/cm2), 	com 
característica aproximadas de: diâmetro do 
bico de saída de 8,0 mm, diâmetro interno 
de10,3 	mm, 	diâmetro 	externo 	de 	17,00 
mm.  

22 90 Un Mangueira 	para 	hidrantes, 	tipo 	l 	com 
__ MOCELIN 298,98 26908,20  diâmetro aproximado de38mm(1.1/2)_e  

Rua Caramuru, 271 85.501-064 • Pato Branco/PR 
46.3220-1544 . www.patobranco.pr.gov.br  



Item 	Qtde Und Descrição Marca Valor Unit Valor Total 
20 metros de comprimento, confeccionada 
com 	reforço 	têxtil 	100% 	em 	fios 	de 
poliéster, 	cor 	branca, 	revestida 
internamente 	com 	borracha, 	conforme 
norma ABNT NBR 11861, flexível, para uso 
residencial 	e 	predial, 	nas 	extremidades 
deverão ser acopladas uniões de engate 
rápido (storz), 	garantia de um ano contra 
defeitos de fabricação.  
Mangueira 	para 	hidrantes, 	com 	medidas 
aproximadas 	de 2.1/2 	X 	15 	metros 	de 
comprimento, 	na 	cor 	branca, 	revestida 
externamente 	com 	reforço 	têxtil 
confeccionado 	100% em fio poliéster de 
alta 	tenacidade, 	tecimento 	diagonal 	(tipo 
sarja) 	e 	internamente 	com 	tubo 	de 

23 90 Un borracha sintética na cor preta, dotada de MOCELIN 438,97 39.507,30 
união tipo engate rápido (storz), conforme 
NBR 	14349, 	com 	resistência 	a 	ruptura, 
abrasão e deterioração por bolor e fungos, 
com 	uniões 	do 	tipo 	storz 	de 
aproximadamente 2 1/2  (62mm), conforme 
NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, 
do 	Instituto 	Nacional 	de 	Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO).  
Mangueira 	para 	hidrantes, 	com 	medidas 
aproximadas de 2.1/2" X 20 	metros 	de 
comprimento, 	na 	cor 	branca, 	revestida 
externamente 	com 	reforço 	têxtil 
confeccionado 	100% em fio poliéster de 
alta 	tenacidade, 	tecimento 	diagonal 	(tipo 
sarja) 	e 	internamente 	com 	tubo 	de 

24 85 Un 
borracha sintética na cor preta, dotada de MOCELIN 644,98 54.823,30 
união tipo engate rápido (storz), conforme 
NBR 	14349, 	com 	resistência 	a 	ruptura, 
abrasão e deterioração por bolor e fungos, 
com 	uniões 	do 	tipo 	storz 	de 
aproximadamente 2 Y2  (62mm), conforme 
NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, 
do 	Instituto 	Nacional 	de 	Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO).  
Mangueira para hidrantes, 	com 	medidas 
aproximadas de 2.1/2" X 	30 	metros de 
comprimento, 	na 	cor 	branca, 	revestida 
externamente 	com 	reforço 	têxtil 
confeccionado 	100% em fio poliéster de 
alta 	tenacidade, 	tecimento 	diagonal 	(tipo 
sarja) 	e 	internamente 	com 	tubo 	de 

25 84 Un 
borracha sintética na cor preta, dotada de 

MOCELIN 737,97 61 989,48 
união tipo engate rápido (storz), conforme 
NBR 	14349, 	com 	resistência 	a 	ruptura, 
abrasão e deterioração por bolor e fungos, 
com 	uniões 	do 	tipo 	storz 	de 
aproximadamente 2 1,4  (62mm). conforme 
NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, 
do 	Instituto 	Nacional 	de 	Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO). - 

26 100 Un 
Manômetro 	para 	Extintor 	de 	Agua 

MOCELIN 648 648,00 Pressurizada com, caixa fabricada em aço 
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Qtde Und Descrição  Marca Valor Unit Valor Total 
inoxidável, 	visor 	em 	policarbonato 	cristal, 
de alto impacto, conexão posterior central 
em latão usinado e tubo de cobre, rosca 
macho 	com 	medidas 	aproximadas 	de 
1/8"x27 	NPT, 	mostrador 	com 	escala 
aproximada de O à 2,06 	MPa (0 à 21 
kgflcm 2 ) 	para 	pressão 	aproximada 	de 
trabalho de 1,0 MPa.  
Manômetro para Extintor de Pó Químico, 
caixa fabricada em aço inoxidável, visor em 
policarbonato 	cristal, 	de 	alto 	impacto, 
conexão posterior central em latão usinado 

27 100 Un e 	tubo 	de 	cobre, 	rosca 	macho 	com MOCELIN 6,49 649,00 
medidas 	aproximadas 	de 	118"x27 	NPT, 
mostrador com escala aproximada de O à 
2,06 MPa (0 à 21 	kgflcm 2 ) para pressão 
aproximada de trabalho de 1,0 MPa.  
Placas 	Fotoluminescentes 	anti-chamas 
para 	extintores 	e 	hidrantes. 	Possuir 
resistência 	mecânica; 	possuir 	espessura 
suficiente para que não sejam transferidas 
para 	a 	superfície 	da 	placa 	possíveis 
irregularidades das superfícies onde forem 
aplicadas; não propagar chamas; resistir a 
agentes 	químicos 	e 	limpeza; 	resistir 	a 
água; 	resistir 	a 	intemperismos 	. 	Material 
PVC 	cor 	branca 	expandido 
fotoluminescentes 	de 	alta 	intensidade 
luminosa 	de 	2mm 	de 	espessura, 
antichamas; 	deve 	ser 	instalada 	ao 	nível 
elevado (superior a 1,8m). Impressão por 
serigrafia, 	com 	tinta 	de 	alta 	qualidade 	e 
resistência a UV com garantia das cores de 
impressão com duas cores ou mais cores 
conforme 	a 	necessidade 	do 	projeto. 
Resistência 	a 	fogo, 	autoextinguível, 	em 
conformidade 	á 	norma 	IEC 	60092-101, 

29 1.000 Un exigido pela ABNT NBR 13434 parte 3. VISUAL 
989 989000 Resistência a névoa salina e intemperismo, PLACAS 

em exposição é resistente a mais de 120h, 
estando assim em conformidade com ISSO 
9227. 	ISSO 	11341 	e 	ISSO 	105-A02, 
exigido pela NBR 13434 parte 3. Superfície 
antistática 	e 	de 	fácil 	limpeza. 
Caracteristicasq uímicas 	não 	radiativa, 
atóxico 	e 	isento 	de 	fósforo 	e 	chumbo. 
Garantia em condições normais, aplicação 
e limpeza adequada, é proporcionada uma 
garantia de 5 anos. Dimensões para todos 
os tipos de extintores - 15 cm x 20 cm. 
Dividido em até 25 modelos conforme a 
necessidade 	do setor de 	segurança 	do 
trabalho. 	A colocação ou 	instalação 	das 
placas 	será 	da 	responsabilidade 	da 
empresa 	vencedora. 	Com 	certificação 	— 
laudo 	técnico 	de 	instituto 	de 	certificação 
tecnológico 	reconhecido, 	atendendo 	a 
norma NPT 020 ou conforme as normas do 
corpo de bombeiros, tabela anexos A-1, A-  
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Item Qtde Und Descrição Marca 	1 Valor Unit Valor Total 
2,A-3eA4.  
Placas Fotoluminescentes para Saída de 
Emergência 	e 	Rota 	de 	Fuga. 	Possuir 
resistência 	mecânica, 	Possuir 	espessura 
suficiente para que não sejam transferidas 
para 	a 	superfície 	da 	placa 	possíveis 
irregularidades das superfícies onde forem 
aplicadas; Não propagar chamas: Resistir a 
agentes 	químicos 	e 	limpeza: 	Resistir 	a 
água; 	Resistir ao 	intemperismo. 	Material: 
PVC fotoluminescente de alta intensidade 
luminosa 	de 	2mm 	de 	espessura, 	anti- 
chamas; 	Deve 	ser 	instalada 	ao 	nível 
elevado 	(superior 	a 	1,8m) 	e 	ao 	nível 
intermediário 	(entre 	1,0m 	e 	1,8m). 
Impressão: Por serigrafia, com tinta de alta VISUAL 

30 1.000 Un qualidade e resistência a 	raios 	UV com PLACAS 9,89 9.890,00 
garantia das cores de impressão nas cores 
verde e branca. Dimensões: 15cm X 30cm 
mínima 	ou 	conforme 	o 	projeto 	de 
prevenção 	de 	incêndio. 	Modelo: 	Dividido 
em até 25 modelos diferentes conforme a 
necessidade do Setor de Segurança do 
Trabalho 	ou 	conforme 	o 	projeto 	de 
prevenção de incêndio ou arquitetônico. A 
colocação ou instalação das placas será de 
responsabilidade da empresa vencedora. 
Com 	certificação 	- 	 laudo 	Técnico 	de 
Instituto 	de 	Certificação 	Tecnológico 
reconhecido, atendendo a Norma NPT 20, 
ou 	conforme 	as 	normas 	do 	Corpo 	de 
Bombeiros.  
Pó Químico seco classe ABC composto a 

31 600 Kg base 	de 	monofosfato 	de 	amônia, 	com DELTA 9,17 5.502,00 
agente inibidor de 55%.  
Recarga - Extintor portátil, carga de água 
com pressurização, capacidade de 10 L- 
AP. Fabricado conforme a NBR 11715 e 

32 210 Un 
selo do INMETRO. Port. N° 173/2006. Port. MARCA 

22,97 4.823,70 
N 1206/11.Port. N° 412/11, Port. N° 300/12, PRÓPRIA 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n°9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT, 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  
Recarga - 	Extintor portátil, 	Carga de 	Pó 
Químico 	peso 	04 	kg, 	com 	base 	de 
Bicarbonato de Sódio. Fabricado conforme 

33 210 Un 
a NBR 10721 e selo do INMETRO. Port. N° MARCA 

22,89 4.806,90 173/2006. Port. 	N°206/11,Port. 	N° 412/11 PRÓPRIA 
Port. N° 300/12, Port. INMETRO N°005/11. 
Lei 	n 19.933/99, 	Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 
NBR 1508. ABNT.NBR 15809.  
Recarga 	- 	Extintor portátil, 	carga 	de 	Pó 
Químico 	peso 	06 	kg, 	com 	base 	de 
Bicarbonato de Sódio. Fabricado conforme 

34 200 un 
a NBR 10721 e selo INMETRO. Port. N° MARCA 

22,95 4.590.00 173/2006. Port. 	N°206/11,Port. 	N° 412/11, PRÓPRIA 
Port. N° 300/12, Port. INMETRO N°005/11. 
Lei 	n 19.933/99, 	Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 
NBR 1508, ABNT.NBR 15809.  

Rua Caramuru, 271 85.501-064 Pato Branco/PR 
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Item Qtde Und Descrição Marca Valor Unit Valor Total 
Recarga 	- 	Extintor 	portátil, 	carga 	de 	Pó 
Químico 	peso 	08 	kg, 	com 	base 	de 
Bicarbonato de Sódio. Fabricado conforme 

35 240 Un a NBR 10721 e selo do INMETRO. Port. N° MARCA 
32,14 7.713,60 173/2006. Port. 	NO206/11,Port. N° 412/11, PRÓPRIA 

Port. N° 300/12, Port. INMETRO N°005/11. 
Lei 	n 19.933/99, 	Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 
NBR 1508, ABNT.NBR 15809.  
Recarga 	- 	Extintor portátil, 	carga 	de 	Pó 
Químico 	peso 	12 	kg, 	com 	base 	de 
Bicarbonato de Sódio. Fabricado conforme 

36 240 Un a NBR 10721 e selo do INM 	. ETRO Port. N° MARCA 
34,98 8.395,20 173/2006. Port. N°206/11,Port. 	N° 412/11, PRÓPRIA 

Port. N° 300/12, Port. INMETRO N°005/11. 
Lei 	n 09.933/99, 	Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 
NBR 1508, ABNT.NBR 15809.  
Recarga - Extintor portátil, com cilindro em 
aço carbono e carga de 002,  peso 04 kg. 
Fabricado conforme a NBR 11716 e selo 

37 130 Un do 	INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. MARCA 
42,35 5.505,50 N°206/ii,Port. N° 412/11, Port. N° 300/12, PRÓPRIA 

Port. INMETRO N°005/11. Lei n°9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809  
Recarga - ExtTrtátil, com cilindro em 
aço carbono e carga de 002,  peso 06 kg. 
Fabricado conforme a NBR 11716 e selo 

38 130 Un do 	INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. MARCA 
44,70 5.811,00 N°206/li,Port. N° 412/11, Port. N° 300/12, PRÓPRIA 

Port. INÍVIETRO N°005/11. Lei n°9.933199, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  
Recarga: 	Extintor de Pó ABC, 	portátil,, 	à 
base de Monofosfato de Amônia com teor 
de 	55%, 	pressurizado, 	capacidade 
extintora de 3-A:20-B:C-06 kg . Fabricado 

39 130 U1 ri conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do MARCA 
42,41 5.513,30 INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. PRÓPRIA 

N°206/11,Port. N° 412/11, Port. N° 300/12, 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n 09.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  
Recarga: 	Extintor de Pó ABC, 	portátil,, à 
base de Monofosfato de Amônia com teor 
de 	55%, 	pressurizado, 	capacidade 
extintora de 4-A:30-B:C-08 kg . Fabricado 

40 130 Un 
conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do MARCA 

39,89 5.185,70 INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. PRÓPRIA 
N°206/11,Port. N° 412/11, Port. N° 300/12, 
Port. INMETRO N°005/11. Lei n°9.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  
Recarga: 	Extintor de Pó ABC, 	portátil,, 	à 
base de Monofosfato de Amônia com teor 
de 	55 0J, 	pressurizado, 	capacidade 

MARCA 41 240 Un extintora de 6-A:40-B:C-12 kg . Fabricado PRÓPRIA 74,56 17.894,40 
conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do 
INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. 
N 1206/11,Port. N° 412/11, Port. N° 300/12,  
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Item Qtde Und Descrição Marca 	Vatorunitj Valor Total 
Port. INMETRO N 1005/11. Lei n°9.933/99, 
Dec. 	6.27512007. 	ABNT. 	NBR 	1508, 
ABNT.NBR 15809.  
Recarga: 	Extintor de Pó ABC, 	portátil,, 	à  
base de Monofosfato de Amônia com teor 
de 	55%, 	pressurizado, 	capacidade 
extintora de 2-A:20-B:C-04 kg. 	Fabricado 

42 130 Un 
conforme 	a 	NBR 	10721 	e 	selo 	do MARCA 

33.47 4.351,10 
INMETRO. 	Port. 	N° 	173/2006. 	Port. PRÓPRIA 
NO206/11,Port. N° 412/11, Port. N° 300/12, 
Port. INMETRO N 1005/11. Lei n 19.933/99, 
Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 	NBR 	1508. 
ABNT.NBR 15809.  
Recarga: 	Extintor 	portátil, 	Carga 	de 	Pó  
Químico 	peso 	02 	kg 	-ABC 	para 
veículos/automotivos, com garantia de 05 
(cinco) anos. Fabricado conforme a NBR 

MARCA 
43 130 Un 10721 	e 	selo 	do 	INMETRO. 	Port. 	N° 

PRÓPRIA 
19,46 2.529,80 

173/2006. Port. 	NO206/11,Port. 	N° 412/11, 
Port. N° 300/12, Port. INMETRO N°005/11. 
Lei 	n 1 9.933/99, 	Dec. 	6.275/2007. 	ABNT. 
NBR 1508, ABNT.NBR 15809.  
Suporte de parede para extintor, em forma 

44 500 Un 
de 	"L",vertical, 	em 	aço 	carbono 

MOCELIN 5,46 2.730,00 
bicromatizado ou zincado, 	com furos de 
fixação.  
Suporte de extintor de base, tripé, em ferro 
redondo com acabamento cromado, com 

45 300 Un diâmetro 	aproximado 	de 	21cm, 	altura MOCELIN 32,14 9.642,00 
aproximada 	de 	35cm, 	com 	pés 	de 
borracha.  
Válvula para extintor de pó químico. com  

46 150 Un 
gatilho, forjada em latão, com rosca, com MOCELIN 28,65 4.297,50 
dispositivo 	de 	segurança 	e 	disco 	de 
ruptura.  
Válvula para extintor de água pressurizada, 

47 150 Un 
com gatilho, forjada em latão, com rosca, 

MOCELIN 28,55 4.282.50 
com dispositivo de segurança e disco de 
ruptura.  
Válvula para extintor de CO 2 , com gatilho, 

48 150 Un 
forjada 	em 	latão, 	com 	rosca, 	com 

MOCELIN 53,47 8 020.50 
dispositivo 	de 	segurança 	e 	disco 	de 
ruptura.  
Sirene bitonal 12 ou 24 V para sistema de 
alarme 	convencional, 	combinado 	com 	a 
sinalização sonora (100 dB) com opção de 

INTELBRA 
49 	230 Un dois 	toques 	bitonais. 	Sirene 	quando 

5 
84,23 19.372.90 

acionada 	pela 	central 	de 	alarme 	emite 
ciclos de som para alertar as pessoas do 
local sobre a ocorrência de incêndio.  

VALOR TOTAL  R$ 70405,90 

Rua Caramuru, 271 85.501-064 Pato Branco/PR 
46.3220-1544 www.patobranco.pr ,gov.br 	 Brasil 
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22/0212023, 11:44 	 Emal - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 	 O\
go 

Re: Orçamento Extintores 
	 1 ±T) 

Dimitry Soluções Ltda <dimitrysolucoes@gmail.com > 
Qua, 2210212023 10:37 

Para: Depto de Compras Coronel Vivida-PR <comprascvv@outlook.com > 

Não trabalhamos com esse materia 

Depto de Compras Coronel Vivida-PR <rnprascvv©outlook.com > escreveu no dia quarta, 

22/02/2023 à(s) 10:20: 

Bom dia! 

Solicito cotação para abertura de licitação, conforme anexo. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de Extintores e 

aquisição de Extintores Novos para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da 

Administração Municipal de Coronel Vivida. 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para licitação e tenha o edital publicado, afim de 

evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER 

O ORÇAMENTO*** 

Compras 
Planejamento de Contratação 

(46) 3232-8304, 	 Ç (46) 3232-8304 

? çmp@llookom 	www.coronelvvdapr.gobr/ 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 
" CEP: 85550-000 

Att. 
Lucas Dirnitry 
(41) 99943-2867 

Dimitry Soluções Ltda 
CNPJ: 42.371.90410001-73 

111 
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07/03/2023, 15:08 	 Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

Orçamento Extintores 

Depto de Compras Coronel Vivida-PR <com prascvv@outlook.com > 
Qua, 2210212023 10:20 

Para: compras.juliano@cororelvivida.pr.gov.br  <compras.juliano@coronelvivida.pr.gov.br > 

Cco: 3klicitar@gmai!.com <3klicitar@gmail.com >;extimplusdobrasil@hotmail.com  

<extimpIusdobrasiI@hotmaiI.com  >;extintoroIlveira@gmaIl.com  

<extinto roliveira@gmail.com > ;ssadtreinamentos@gmail.com  

<ssadtreinamentos@gmail.com >;vendas.gpa@gmail.com  

<vendas.gpa@gmail.com >;extimplus@gmail.com  <extimplus@gmail.com >;vendas.arca@hotmail.com  

<vendas.arca@hotmail.com >;d'iamante-extintores@hotmail.com  <diamante- 

extintores@hotmail.com  >;damizott12019@gmail.com  

<damizott12019@gmail.com >;vendas@extinpagsap.com.br  

<vendas @extinpagsapcom.br > ;Iicitacao@fcvextintores.com.br  

<licitacao@fcvextintores.com.br >;topfiresolutions©gmail.com  

<topfiresolutions@gniail.com >;alison@sulbrasillicitacoes.com.br  

<alison@sulbrasillicitacoes.com.br > ;pregaoplatmadeiras@gmail.com  

<pregaoplatmadeiras@gmail.com >;Ieandro@extincop.com.br  

<leandro@ext*incop.com.br>;umuaramaextintor@hotmali.com  

<umuaramaextintor@hotmail.com  >;edigas@edigas.corn.br  

<edigas@edigas.com.hr >;extinpar2022@gmailcom 

<extinpa r2022@gmail.com  >;extinpagadmmaringa @hotmail.com  

<extinpagadmmaringa@hotmall.com >;cabraisolarsh@gmali.com  

<cabraisolarsh@gmail.com >;glacieilwangermei@hotmali.com  

<glacieliwangermei@hotmali.coi -n>;extinmar.mcrCa,outiook.com  

<extini -nar.mcr@outiook.corn>;alison@sulbrasillicitacoes.com.br  

<alison@sulbrasillicitacoes.com.br > ;franquiadoisvizinhos@ mocelin.ind.br  

<franquia doi svizinhos@mocelin.ind.br >;juliana@lessícom.br  

<juliana@Iessi.com.br >;producao©wam.ind.br  <producao@wam.ind.br >;licitacao@extinorpi.com.br  

<licitacao@extinorpi.com.br >;jonisan@onda.com.br  <jonisan@onda,com.br>;alxtek@hotmail.com  

<alxtek@hotmail.com >;dimitrysolucoes@gmail.com  

<dlmitrysolucoes@gmaii.com >;extin.extintores@gmall.com  

<extin.extintores@gmail.com >:Iicitacaofogoeste@gmali.com  

<licitacaofogoeste@g mal l.com > ;almi r@combateextintores.com.br  

<almir@ com bateextintores.com.br > ;contratoscriativajac@gmail.com  

<contratoscriativajac@g mal l.com > ;extinpagadmmaringa@hotmail.com  

<extinpagadmmaringa@hotmail.com  >;administracao@pmcv.com.br  

<administracao@pmcv.com.br >;Extincel Extintores <financeiro@extincel.com.br >;Jc Extintores 

<jc.extintores@yahoo.com.br > 

IJJ 1 anexos (14 KB) 

4. MODELO DE ORÇAM ENTO.xlsx; 

Bom dia! 

Solicito cotação para abertura de licitação, conforme anexo. 

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de Extintores e 

aquisição de Extintores Novos para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da 

Administração Municipal de Coronel Vivida. 
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Email - Depto de Compras Coronel Vivida-PR - Outlook 

Por favor, conferir todas as especificações e comunicar possíveis correções, antes 

que o processo seja encaminhado para licitação e tenha o edital publicado, afim de 

evitar atrasos no mesmo. 

***POR FAVOR, CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL E O INTERESSE EM NOS FORNECER O 

ORÇAMENTO 

ç CÍPJ0  

Compras 
Planejamento de Contratação 

(46) 3232-8300 	 Ç, (46) 3232-8304 

4? compra ,çyv@pu-tLook.com 	 ww.coronelvivida.pgpyí 

Praça Ângelo Mezzomo, Centro, Coronel Vivida-PR 
CEP: 85550000 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

NOME 	 EMAIL 	 TELEFONE 1 	TELEFONE 2 1 

_Ç TT 

CONTATO COM FORNECEDORES 

	

1 	EMAIL 

ENVIADO EM 

3K LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 3klicitar@gmail.com  4199585827 4196103017 22/02/2023 

JESSICA STRACK SALES PEPLOV extimpIusdobrasiI@hotmaiI.com  4232382098 4299904747 22/02/2023 

ALTAIR DE OLIVEIRA LEITE extintoroliveira@gmail.com  4399643772 4399643772 22/02/2023 

A-RODRIGUES SEVERO CURSOS E TREINAMENTOS ssadtreinamentos@gmail.com  4599723606 4599723606 22/02/2023 

G. P. A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI vendas.gpa@gmail.com  5499560047 5499560047 22/02/2023 

EXTIMPLUS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EIRELI extimplus@gmail.com  4132271598 21992989354 22/02/2023 

ANTONIO SEBASTIAO ARAUJO ABREU ME vendas.arca@hotmail.com  4232243502 42998210329 22/02/2023 

DIAMANTE EXTINTORES LTDA diamante-extintores@hotmail.com  4332422799 43984834124 22/02/2023 

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA damizotti2019@gmail.com  4331543009 43991377377 22/02/2023 

EXTINTORES PLATINUM LTDA. vendas@extinpagsap.com.br  4335343629 43996060475 22/02/2023 

EXTI MPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA iicitacao@fcvextintores.com.br  4335344340 43996680098 22/02/2023 

TOPFIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA tophresolutions@gmail.com  4396952694 43996952694 22/02/2023 

JULI.ANO LOCKS & CIA LTDA EPP aIison@suIbrasiIIicitacoes.com.br  4532228105 43999072028 22/02/2023 

MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS pregaopIatmadeiras@gmail.com  4335343651 43999729653 22/02/2023 

EXTINCOP COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME Ieandro@extincop.com.br  4335238755 43999886012 22/02/2023 

JOSE CARLOS TRICHES umuaramaextintor@hotmail.com  4420209082 44984381455 22/02/2023 

EDNALDO MANOEL MANIEZO-ME edigas@edigas.com.br  4435234944 44997722020 22/02/2023 

EXTINPAR EXTINTORES PARANAVAÍ LTDA - ME extinpar2022gmaiI.com  4430451204 44998176892 22/02/2023 

EXTINTORES MARINGAENSE LTDA extinpagadmmaringa@hotmail.com  4432621351 44998430604 22/02/2023 

EDSON ALIPIO cabralsolarsh@gmail.com  4598831833 45988318331 22/02/2023 

DJENNIFER VANESSA HOFFMANN LTDA glaciellwangermei@hotmail.com  4599825734 45998257348 22/02/2023 

EXTINMAR EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP extinmar.mcr@outlook.com  4520312908 45998329357 22/02/2023 

PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EPIS LTDA alison@sulbrasiIlicitacoes.com.br  4533243030 45999711021 22/02/2023 

SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA LTDA franquiadoisvizinhos@mocelin.ind.br  4630101525 46999052652 22/02/2023 

EXTINCEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME juliana@lessi.com.br  4632321058 22/02/2023 

WMJ LICITAÇÕES LTDA producao@wam.ind.br  4233018323 22/02/2023 

EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP Iicitacao@extinorpi.com.br  4335347219 22/02/2023 

JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI jonisan@onda.com.br  4332543523 22/02/2023 

ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA alxtek@hotmail.com  4288389531 42988389531 22/02/2023 

DIM ITRY SOLUÇÕES LTDA dimitrysolucoes@gmail.com  4199432867 41999432867 22/02/2023 

EXTI N EXTINTORES LTDA extin.extintores@gmail.com  4436318493 44998865588 22/02/2023 



FOGOESTE EXTINTORES LTDA 	 Iicitacaofogoeste@gmail.com 	 7736284498 	77999410832 22/02/2023 

J.P EXTINTORES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA 	 aImir@combateextintores.com.br 	 4130900060 	41988219769 22/0212023 

FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE 	 contratoscriativajacgmaiI.com 	 4335253368 	43991090324 22/02/2023 

EXTINTORES MARINGAENSE LTDA 	 extinpagadmmaringa@hotmaiI.com 	 4432621351 	44998430604 22/02/2023 

gw 
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1 	 J 	MAPA COMPARATIVO EXTINTORES E RECARGAS 

ATAs RP N 47 e 45, 
PE N* 34/2022 

MUCIPIO DE 
CORONFL VIVDA 

DIAMANTE EXTINTORES EXTINCEL EXTINTORES EXTINPAG 
EQUIPAMENTOS 

ATAS RP Nu 602 A 60 

MUNICÍPIODEPATO 

 BRANCO  

MEDIANA 

LOTE ITEM TDE UM 
CÕD. 

PMCV 
DESCRIÇÃO ç 

VALOR 

UNIT.R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

VALOR 
UNIT. R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

VALOR 

UNIT. R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

VALOR 

UNIT.RS 

VALOR 

TOTAL R$ 

VALOR 

UNIT. R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

VALOR 

UNIT. R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

VALOR 

IJNIT.R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1 1 15 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 4KG 75,00 1,125.00 8000 1.20000 95.00 1425.00 79,90 1,198,50 99.00 1485.00 4235 635,25 7995 1.199.25 

2 1 15 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 6KG 105,00 1,575,00 120.00 1.800,00 105,00 1,575.00 90,00 1 350,00 126,00 1.89000 42.35 635,25 105,00 1,575.00 

3 1 10 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 2 KG 52,50 52500 90,00 900.00 45.00 450.00 40,00 400,00 74,00 740.00 19,46 194,60 48,75 487,50 

4 1 30 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 4 KG 65,00 1 950,00 100,00 3.000,00 90,00 2700.00 50,00 1 500,00 80,00 2400,00 33,47 1 004,10 72.50 2,175,00 

5 1 20 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 6 KG 75,00 1 500,00 100,00 2.000,00 105,00 2100,00 60.00 1,200,00 98,00 1.960,00 42,41 848,20 86,50 1.730,00 

6 1 20 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 KG 92,00 1,840,00 140,00 2,800.00 115,00 2300,00 65,00 1 300,00 112,00 2 240,00 39,89 797,80 102,00 2040,00 

7 1 60 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 4 KG 50,00 3.000.00 70,00 4200.00 75.00 4.500,00 45,00 2.700,00 65,00 3900,00 22.89 1,373,40 57,50 3450.00 

8 1 30 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS -6 KG 55,00 1 650,00 70,00 2 100,00 85,00 2550,00 55.00 1.650,00 70.00 2.100.00 22.95 688,50 62.50 1 875.00 

9 1 10 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS -8 KG 70,00 700.00 100,00 1.000,00 95,00 950.00 60,00 600.00 80.00 800.00 32,14 321,40 75.00 750,00 

10 1 15 REC 1902 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 12 KGS 75.00 1125,00 150,00 2250.00 105,00 1 575,00 70,00 1.050.00 90,00 1.350,00 34,98 524,70 82.50 1 237,50 

Ii 1 50 REC 1903 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 LITROS 50,00 2,500.00 60,00 3,000,00 78,00 3900,00 45.00 2250,00 90,00 4 500,00 22.97 1 148,50 55,00 2.750,00 

12 1 4 REC 20331 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 KG 23000 920,00 500.00 2000,00 280.00 1.120,00 200.00 800,00 590,00 2360.00 - 280,00 1120.00 

13 1 2 REC 20335 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA 2-A:10-B, 10 LITROS 110.00 220,00 180,00 360,00 150.00 300,00 160,00 320.00 194.00 388,00 - 160,00 320.00 

14 1 2 NEC 20336 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ESPUMA MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A - 40-B, 50 LITROS 382.50 765,00 500.00 1000,00 350.00 700,00 260.00 520,00 713.00 1 426,00 - 382.50 765.00 

15 1 80 UN 1962 EXTINTOR NOVO PQS 4 K 150,00 12000.00 180,00 14400,00 180,00 14400,00 155,00 12400,00 170.00 13600.00 119,97 9597,60 162,50 13000,00 

16 1 20 UN 10886 EXTINTOR NOVO PQS 6 K 155,00 3.100,00 180,00 3600,00 235,00 4700,00 185.00 3700,00 220.00 4.400,00 129,98 2,599,60 182.50 3650.00 

17 1 15 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 150.00 2.250.00 150.00 2250.00 195,00 2.925.00 155.00 2325,00 199,00 2.985,00 138.98 2084.70 152.50 2287,50 

18 1 50 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 85.00 4250,00 120,00 6000,00 90,00 4500.00 89.00 4450.00 150,00 7500,00 71,98 3599,00 89.50 4475.00 

19 1 50 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC -02KG 104,26 5213.00 180.00 9000,00 155.00 7,750,00 99.00 4950.00 180,00 9000,00 109,98 5499.00 132.49 6624.50 

20 1 30 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC -4KG 180,00 5,400.00 230,00 6900,00 195.00 5850,00 160,00 4800.00 205.00 6,150,00 122.01 3.660,30 187,50 5625.00 

21 1 20 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 180,00 3600.00 230.00 4600.00 255,00 5100,00 190.00 3800,00 230.00 4600,00 133.02 2,660.40 210,00 4200,00 

22 1 4 UN 20338 EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS P0 80-B C. 50 KG 3739,50 14958.00 4000.00 16000,00 5454,00 21 816,00 2829.00 11.316.00 4950.00 19,800.00 - 4000.00 16000.00 

23 1 2 UN 20339 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2-A.10-B, 10 LITROS 474.50 949.00 500.00 1 000.00 550,00 1100,00 529.00 1 058.00 397,00 794,00 - 500.00 1 000.00 

24 1 2 UN 20340 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A 40-B, 50 LITROS 5588.75 11177,50 7.000.00 14 000.00 7565,00 15 130,00 6189.00 12378,00 7900,00 15800.00 - 7000,00 14000.00 

VALOR TOTAL R$ 82.292,50 105.360.00 109.416,00 78.015,50 112.168,00 37.872,30 92.336,25 

OBS: Efetuados os cálculos de média e mediana, sendo mais vantajosa a contratação pelo valor da mediana. 

Coronel Vivida. 24 de fevereiro de 2023 

aIv '  

Departamento de Compras 
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  XX/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO N2  XX/2023 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO" 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E 
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

DATA: XX/XX/2023 

ABERTURA: XX/XX/2023 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

MINUTA DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N °  XX/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO N O  XX/2023 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, por meio do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, Sr. Juliano Ribeiro, designado pela Portaria n 2  049 de 29 de dezembro de 2022, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na 

modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o n °  XX/2023, do tipo menor preço, 

POR LOTE, que no dia xx de xxxx de 2023, às xx:xx (xxxx) horas, estará abrindo as propostas 

de preços e que às xx:xx (xxxx) horas, estará abrindo a sala de disputa de preços, através do 

endereço eletrônico www.Iicitacoes-e.com.br , destinada a realização de licitação para o 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE 
EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 

TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme especificações contidas 

no termo de referência —ANEXO 1, deste Edital e demais anexos. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal 

n 2 1.708 de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 9  3262 e 3263 de 28 de setembro 

de 2006, Lei Complementar Federal n 2  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 

Municipal n 2  18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 2  147, de 7 de agosto de 

2014 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n 2  8.666/93 e suas 

alterações posteriores e Decreto Federal n 2  10.024/2019, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: XX/XX/2023, a partir das XXhOOmin. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: XX/XX/2023, às XXhOOmin. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: XX/XX/2023, após às XXhOOmin. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: XX/XX/2023, às XXhXXmin. 

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br . - "Acesso Identificado"  

1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas 

contidas no presente Edital e será considerada evidencia que os produtos/serviços ofertados 
atendem integralmente ao descritivo exigido neste edital. 

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 

digital) junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, 

no horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Praça 

Praça Angelo Mezzomo, 5/fl9 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
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Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou através dos 

sites: www.coronelvivida.pr.gov.br  / www.licitacoes-e.com.br . Demais indormações, 

telefones: (46) 3232-8300, e-mail: licitacao@coronelvivida.prgov.br.  

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 

AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL, conforme especificações contidas no termo de referência - ANEXO 1. 

2.2. Será utilizado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO 

e FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado, nos termos deste Edital. 

2.3. A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. DO VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 

3.1. O valor total máximo estimado para a presente licitação é de R$ 92.336,25 (Noventa e 

dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), observados os valores 

máximos admitidos para cada lote, conforme especificado no Anexo 1 do presente edital. 

3.1.1. A disputa será realizada pela unidade LOTE, podendo, se for o caso, ser utilizado a 

disputa simultânea de até 10 lotes, já previsto no sistema eletrônico, devendo a empresa 

acessar o sistema utilizando sua chave/senha por meio do endereço: www.licitacoes- 

e - r n m r 

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1. A justificativa encontra-se detalhada nos itens 2 e 3 do Termo de Referência - Anexo 1. 

S. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 

através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Banco do Brasil. 

5.2. Poderão participar deste Pregão: 

5.2.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 3 de 51 



Cí 

o 

0k .& v' 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

5.4. Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão: 

a) Não poderão participar desta licitação as empresas que não se enquadrem como ME, 

MEl ou EPP, nos termos do Artigo 32  da Lei Complementar n 2  123, de 14/12/2006, ou 
que, nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses do parágrafo 
42 da mencionada Lei Complementar. 

b) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da lei estadual 

paranaense n. 2  15.608/2007; 

c) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

d) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme inciso III do artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n. 2  15.608/2007; 

e) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência 

de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei 

Estadual Paranaense n 2  15.608/2007; 

f) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná conforme Lei 

Federal n. 9  10.520/02, artigo 72; 

g) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei 

Estadual Paranaense n. 2  15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n. 2  

8.666/1993; 

h) Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

i) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

j) Após receber a documentação de habilitação das licitantes vencedoras, a equipe de 
apoio fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná - https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx  e 
no 	sítio 	da 	Controladoria 	Geral 	da 	União 	- 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis,  verificando se a mesma foi 
declarada inidônea por algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma 
estará impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública, e havendo 
necessidade, será juntada cópia do processo administrativo do ente público que declarou 
a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe; 
k) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termos da 

Constituição Federal e da Lei Federal 112  8.666/93, bem como conforme interpretação do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

5.5. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico o tipo de empresa que o fornecedor representa 

(M E/EPP/OE/COOP). 

5.5. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1. Conforme Art. 23 do Decreto Federal n 2  10.024/2019, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-

mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

6.1,1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 

Edital. 

6.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

6.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

6.2. Conforme previsto no art. 24 do Decreto Federal n 2  10.024/2019, Qualquer pessoa 

poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de e-

mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br , no prazo mencionado. 

6.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 2 dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

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

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

6.2.4. As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.Iicitacoes-e.com.br . 

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Coronel Vivida - PR responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 
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7.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2. Incumbirá ainda à 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. 

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da Proposta de Preço e dos Documentos de Habilitação 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às XXhXXmin do dia XX de XXXX de 2023 
(Horário de Brasília). 

8.3.1. Serão consideradas inválidas as propostas e os documentos de habilitação 

apresentads por quaisquer outros meios. 

8.3.2. 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, § 12 da Lei Complementar n. 2  123/2006 e alterações. 

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital. 

8.5. Até a data e hora previstas neste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema eletrônico 

para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão 

pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas. 

8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, 

através do http://www.licitacoes-e.com.br/,  onde o licitante, após 

login, deverá acessar o menu "Opções da Licitação", opção "Oferecer 

Proposta", sendo obrigatório apenas o preenchimento do campo 
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denominado "VALOR TOTAL DO LOTE" (conforme figura abaixo). 
um 

Re9urno do Me 	 ACU sç 	e ecuIo 

T,al-,oeno apiic." 	 Co o-otoç'er,t c9ere cad, ra IPEPP ,OOOr 

vw.1 Irdol do IM. (R$. 	 9 99O 99999 

De3çP399rv3ç9 	0oclon9 Co.'t-tme o3Üunent 9.n'.c319K 

totc 

:390 

MAS CUIDADO!!! NESTE MOMENTO É VEDADO IDENTIFICAR O 
NOME DA EMPRESA QUE ESTÁ APRESENTANDO A PROPOSTA (item 

8.8). 

8.6.1. A proposta deverá ser apresentada pelo valor total do lote. 
Considerando que a disputa é por lote, no valor total proposto, a 

empresa estará automaticamente cotando todos os itens do lote. 

8.6.2. No campo descrição/observações (figura acima) não deverá 
ser identificado o nome da empresa, sob pena de desclassificação. 

8.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital. 

8.7.1. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL E 

NO PORTAL LICITACOES-E, PREVALECERÁ O DESCRITIVO DO EDITAL, 

8.8. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 

Licitante. Não deverá ser anexado juntamente com a proposta qualquer documento de 

habilitação que identifique a empresa, sob pena de desclassificação. Os documentos de 

habilitação devem ser inseridos no local apropriado. Dúvidas ler manual denominado 
"Documentos de Habilitação" na página inicial do licitacoes-e. 

8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 
8.9.1. CADASTRAR PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. 

8.9.2. IDENTIFICAR A EMPRESA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITENS 8.6.2 
E 8.8. 

8.10. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 
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8.11. A HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

8.11.1. A documentação de habilitação deverá ser inserida na plataforma eletrônica 
antes da abertura da sessão pública, a qual será utilizada para apuração quanto a 
habilitação da empresa que apresentou o menor lance. Deverão estar inseridos na 
plataforma eletrônica os seguintes documentos: 

OBS: As empresas que forem participar em mais de um lote deverão anexar na 
plataforma eletrônica, os documentos de habilitação em cada um dos lotes 
cotados, antes da abertura da sessão. 

8.11.1.1. Da Habilitação Jurídica: 
a) Registro comercial, para empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

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

8.11.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via Internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n 2  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

mediante a apresentação de certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas 'a" a "d" do parágrafo 

único do artigo li da Lei Federal n,2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos estaduais, expedida pela 
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Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do Município sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 

na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 

12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Licitação (www.tst.jus.br/certidao).  

8.11.1.3. Das Declarações: 

a) Declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 

da constituição federal, declaração de comprometimento e cumprimento ao art. 92,  inciso 
III da lei 8.666/93, e de ME/EPP (ver modelo conforme Anexo II). 

8.11.1.4. Se, a proposta e as declarações foram assinadas pelo PROCURADOR, deverá ser 

enviada, junto com os documentos de habilitação: 

a) PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, da qual conste poderes 

específicos para representar a empresa diante a administração pública municipal, podendo 

praticar todos os atos pertinentes ao certame (ver modelo conforme Anexo III), 

8.12. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para a 
abertura das propostas deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum 

caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não foram anexados na 

plataforma eletrônica, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo 

ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as condições exigidas neste Edital. 

Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para fins 

1 icitatá rios." 

8.12.1. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a 

documentação em dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e ME[, mesmo que vencida 

a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista). 

8.13. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas 
estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 
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8.14. Os documentos exigidos valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

8.15. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 

documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei 

Complementar 123/2006. 

8.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

8.17. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos 

documentos para habilitação. 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO 

9.1. A partir das XXhXXmin do dia XX de XXXX de 2023 terá início à sessão pública do Pregão 

Eletrônico n 2  XX/2023, com a abertura das propostas de preços recebidas e, após análise, 

início da etapa de lances, prevista para as XXhXXmin, conforme Edital. 

9.2. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que 

identifiquem o li c itan t e *. 

* É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES 
NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO 
DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto Federal n 2  

10.024119, art. 30). 

9.3.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

10. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de lances 

pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo 

legal aqueles previstos no Decreto Federal n 2  10.024/2019. 

10.2. Após a fase de "Classificação das Propostas", o Pregoeiro dará sequência ao processo de 

Pregão, passando para a fase da "Sessão Pública de Lances", da qual só poderão participar as 

proponentes que tiveram suas propostas classificadas na fase anterior. 

10.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e as 

licitantes. 

10.4. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

10.4.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL 
DO LOTE. 

10.5. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

10.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO 

E FECHADO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado. 

10.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
10.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
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superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 

(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

10.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.10.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos subitens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo 

de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 

(cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

10.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.14. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 

10.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

10.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.17. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as 

licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.17.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição 

de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela 

razão social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao solicitado. 

10.20. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 
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10.21, O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance 

de menor valor. As licitantes terão 03 (três) horas úteis, contados da solicitação do pregoeiro 

no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 

adequada ao último lance ofertado para o e-mail xxxx@coronelvivida.pr.gov.br  com cópia 
para o e-mail licitacaocoronelvividagmail.com . 

O não envio da proposta e se necessário documentos complementares via e-mail no 
prazo estabelecido implicara na inabilitação do licitante. Após o envio do e-mail, o 
responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o 
recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-
mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no 
servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 

por LOTE, na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 

julgamento da Proposta de Preço. 

11.3. As propostas que apresentarem preços irrisórios, que impedirem o caráter competitivo 

do certame, que se mostrarem inexequíveis, que não espelharem o custo real do 

fornecimento ou que não atenderem as normas deste Edital, serão desclassificadas. 

11.4. Não serão aceitos valores cotados com mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

e, obrigatoriamente, estes números deverão ser superiores a zero. 

11.4.1. Considerando que a disputa é pelo valor total do lote, caso o valor total do 

vencedor dividido pela quantidade possua mais de duas casas após a virgula, será 
solicitado ao licitante vencedor para reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar 

com duas casas após a virgula. 

11.5. A presente licitação é destinada a participação exclusiva de microempresas - ME e 

empresas de pequeno porte - nos termos do Artigo 32  da Lei Complementar n 2  123, de 
14/12/2006, ou que, nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses 
do parágrafo 4 2  da mencionada Lei Complementar. 

11.6. Na hipótese de empate, nos casos de não haver lances, após a etapa competitiva, a 

proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
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11.7. A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, podendo 

desclassificar as propostas em desacordo com este Edital ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis, por fatos comprovados durante o processo de seleção. 

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se o licitante desatender às 

exigências da fase de habilitação ou se houver recusa da primeira classificada em confirmar 

sua proposta, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta, ou lance que atenda às normas do Edital. 

11.9. Ocorrendo as situações previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar com o 

licitante posteriormente classificado para que seja obtido preço melhor. 

11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

de caráter formal 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. 

11.12. A empresa MEl deverá considerar eventual desenquadramento do regime tributário 

caso ultrapasse o valor limite estabelecido na Lei 123/2006 em seu Art. 18 A § 2-(R$ 6.750,00) 

mensal. 

12. ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

12.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor 

oferta, lote a lote, devendo este, encaminhar no prazo de 03 (três) horas úteis para o e-mail 

xxxxcoronelvivida.pr.gov.br  com cópia para o e-mail Iicitacaocoronelvivida@gmail.com ,  a 

PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, em conformidade com o último lance ofertado. 

O não envio da proposta de preços via e-mail no prazo estabelecido implicara na 

desclassificação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 

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

conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-maus que, por qualquer motivo, 

não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do 

município quanto do emissor. 

12.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhadas por meio eletrônico, ou se for o caso, por outro meio e prazo 
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indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

12.2.1. Poderão ser solicitados também, documentos de habilitação complementares, 

necessário a confirmação daqueles exigidos em edital e iá apresentados, nos termos do 

item 8.11 deste Edital, dentro do prazo estabelecido no item 12.1. 

12.2.2. O prazo estabelecido para envio, caso seja necessário, de documentos de 

habilitação complementares, poderão ser prorrogados pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

12.2.3. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos complementares tenham 

sido enviados ou a documentação esteja incompleta, o licitante terá sua proposta 

recusada. 

12.3. A Proposta de Preços ATUALIZADA do licitante vencedor deverá conter os seguintes 

elementos: 

a) Razão social da proponente, endereço e CNPJ; 

h) Telefone, e-mail; 

c) Número do Pregão; 

d) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações deste 

Edital, sob pena de desclassificação do LOTE se considerado incompleto ou que suscite 

dúvida; 

e) Valor proposto, em moeda corrente nacional, considerando até 02 (dois) algarismos 
após a vírgula, devendo o mesmo incluir as despesas necessárias para o fornecimento do 

objeto da presente licitação; 

f) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; cujo prazo não se confunde 

com o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, onde a proposta vencedora terá seus 

preços assegurados durante a validade da referida ATA; 

12.3.1. A proposta deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração, se não tiver sido enviada 

com os documentos de habilitação). 

12.3.2. Se, no prazo para o encaminhamento da proposta, a vencedora, enviar a proposta 

atualizada com algum erro passível de correção, esta, poderá corrigi-Ia. 

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

previdenciá rios, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens de forma que o objeto do certame 
não tenha ônus para o Município de Coronel Vivida. 
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12.5. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se 

limitarem às especificações deste Edital. 

12.6. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 

integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos anexos. 

12.7. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

12.7.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como 

aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou 

preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 

12.7.2. Identificaram a empresa conforme previsto no item 9.3. 

12.8. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

13.1. As certidões/documentos expedidas pela Internet e que possuam código para 

averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão 

emissor. 

13.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos 

prazos de validade. 

13.3. Não serão aceitos documentos em forma de 'FAX ou equivalente' e nem a apresentação 

de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituição a documento solicitado como 

definitivo. 

13.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz). 

c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 
*caso  a empresa tenha alterado a razão social e o documento conste com razão social 
anterior, não é motivo para inabilitação, desde que o CNPJ seja o mesmo. 

13.5. A falta de quaisquer documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 
subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão do 

processo. 
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13.6. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 

penalidades legais cabíveis. 

13.7. Após a análise da proposta de menor preço, comprovado o atendimento às exigências 

fixadas neste Edital e aos requisitos da habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, 

a intenção de interpor recurso, por meio do próprio sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) 
minutos, imediatamente posteriores à declaração do vencedor da disputa pelo pregoeiro. Tal 

manifestação terá que conter a síntese das razões que o motivaram, sendo obrigatório a 

apresentação das razões ao pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data 

de manifestação e devidamente protocolados na Prefeitura Municipal, localizada na Praça 

Angelo Mezzomo, s/n, Centro ou através do e-mail licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  com 

cópia para o e-mail licitacaocoronelvivida@gmail.com , no horário compreendido entre 08:00 
a 17:00 horas nos dias úteis. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também 

poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso desta forma. 

14.1.1. O prazo para manifestação da intenção de recorrer da decisão do pregoeiro 

iniciará logo após a habilitação das licitantes e será informado via chat, ficando sob 

responsabilidade das licitantes o acompanhamento das operações no Sistema 
Eletrônico. 

14.2. Na hipótese do item 141, ficam os demais participantes intimados a apresentar 

contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr ao término do prazo do recorrente. 

14.3. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, 

o pregoeiro examinará o recurso e contrarrazões, podendo reformar sua decisão ou 

encaminhá-lo, devidamente informado à autoridade competente para decisão. 

14.4. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5. O acolhimento do recurso, pela autoridade competente, implicará, tão somente, na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recorrer, a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

14.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

14.8. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) 

dias úteis para: 
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14.8.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 

prazo estabelecido; 

14.8.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

14.8.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

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

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 

contratação. 

14.10. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

14.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida - Estado do Paraná, à Praça 

Ângelo Mezzomo, s/n 2 , centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00h (oito 

horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00 h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada sempre que não houver manifestação 

dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

15.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos 

mesmos. 

15.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 

regularidade de todos os procedimentos adotados. 

15.4. A autoridade competente: 

15.4.1. Deverá anular o presente Pregão, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade; ou 

15.4.2. Poderá revogar o presente Pregão, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

15.4.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n 2  

8.666/93. 

15.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que a ata de registro de preços, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 
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16. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ata de registro 

de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital e das demais sanções no art. 81 da Lei Federal n 2  8.666/93. 
16.1.1. O Município de Coronel Vivida designará um gestor e fiscal para acompanhar a 

execução das obrigações contratuais. 

16.1.2. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da empresa 

ou seu preposto habilitado. 

16.1.3. O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar a ata de 

registro de preços na Divisão de Licitações do Município de Coronel Vivida ou quando 

enviada via e-mail à empresa, a qual, deverá providenciar a assinatura do responsável, ou 

preposto habilitado, para posterior encaminhamento ao Município de Coronel Vivida. 

16.2. O Município de Coronel Vivida, poderá, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos no item 16.1., convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar diretamente com a 

proponente melhor classificada, de conformidade com o presente edital, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

16.3. O prazo de que trata o item 16.1. poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude 

o art. 57, §§ 12 e 2, da Lei Federal n 2  8.666/93, desde que ocorra motivo justificado pela 

detentora, aceito pelo município. 

16.4. Farão parte integrante da ata de registro de preços o presente edital e seus anexos, bem 

como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente 

licitação e para a formulação da ata de registro de preços. 

16.5. A ata de registro de preços se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas 

demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei n 2  

8.666/93, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da 

presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta da ata 

de registro de preços não mencionados. 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 9 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes para 

a formulação das propostas. 
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18. CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS ITENS 

18.1. As condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixadas 

detalhadamente no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

19.1. As obrigações da detentora estão detalhadas no item 8 do Termo de Referência - Anexo 

1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

20.1. As obrigações do contratante estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1. A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 01— ADMINISTRAÇÃO S.M.A. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 -. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e campanhas 

GJ0/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC. 

00 03/01 000 2.006 Serviços de Administração Geral 58 3125 3.3.90.39.63.01 
03.001.04.122.0003.2.006 3126 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 03—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 02 - FUNREBOM 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01-- Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC,  

00 03/02 000 2.010 Manutenção e Modernização do corpo 95 3127 3.3.90.39.63.01 

de Bombeiros 

03.002.06,182.0007,2.010 3128 3.3.90.39.63.02 
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ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
UNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO S.M.F. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC.  

00 04/01 - 000 2.007 Administração Financeira, 123 3129 3.3.90,39.63.01 
Contabilidade, Tributação e Fiscalização  

04.001.04.123.0003.2.007 3130 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 05/01 104 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 186 3131 3.3.90.39.63.01 

05.001.12.361.0013.2.012  

3132 3.3.90.39.63.02 

00 05/01 103 1 	2.011 CRECHES 266 3133 3.3.90.39.63.01 
- 05.001.12.365.0012.2.011 3134 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 05—SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE 1 	P/A DESCRIÇÃO 	 DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC .  
00 05/02 000 2.018 Manutenção das Atividades Culturais 312 3135 3.3.90.39.63.01 

05.002.13.392.0017.2.018 
3136 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 05—SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 03— DEPARTAMENTO DO DESPORTO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 	05/03 000 2.019 Manutenção das Atividades Esportivas 333 3137 3.3.90.39.63.01 

05.003.27.812.0018.2.019 3138 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 06— SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC.  

02 06/01 000 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 671 3139 3.3.90.39.63.01 
06.001.10.301.0019.2.027 

3140 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 303 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 1 	672 1 	3141 1 	3.3.90.39.63.01 
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06.001.10.301.0019.2.027 3142 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 494 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 

06.001.10.301.0019.2.027 

673 3143 3.3.90.39.63.01 

3144 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 4940 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 

06.001.10.301.0019.2.027 

674 2789 3.3.90.39.63.01 

2975 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

864 3145 3.3.90.39.63.01 

3146 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 303 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001,10.302,0019.2.062 

865 3147 3.3.90.39.63.01 

3148 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 - 494 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

866 3149 3.3.90.39.63.01 

3150 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 4940 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

867 3151 3.3.90.39.63.01 

3152 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.065 CAPS 1 

06.001.10.301.0019.2.065 

767 3153 3.3.90.39.63.01 

3154 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.066 CEO 

06.001.10.301.0019.2.066 

788 3155 3.3.90.39.63.01 

3156 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.087 Manutenção das Atividades de MAC - 

Ambulatorial e Hospitalar 

06.001.10.302.0019.2.087  

905 3157 3.3.90.39.63.01 

3158 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 07—SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA 

PRINC. 

DESD. NATUREZA 

00 07/01 000 2.048 Manutenção da Unidade de Agricultura 	421 

07.001.20.606.0024.2.048 

3159 3.3.90.39.63.01 

3160 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 08—SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 

UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA 

PRINC. 

DESD. NATUREZA 

00 08/02 000 2.058 Manutenção da Unidade de Viação 

08.002. 26.782 .0032 .2 .058 

523 3161 3.3.90.39.63.01 

3162 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE - 	 P/A DESCRIÇÃO DESPESA 
PRINC.  

DESD. NATUREZA 

07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116  

1142 3163 3.3.90.39.63.01 

3164 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 934 2.116 1143 2744 3.3.90.39.63.01 
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Atendimento e Manutenção no Eixo da 2745 3.3.90.39.63.02 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.00 1.08.244.0023.2.116  

07 10/01 000 6.071 - Atendimento e Manutenção no Eixo da 1070 3165 3.3.90.39.63.01 

PSB - Crianças e Adolescentes 

10.001.08.243.0028.6.071 
3166 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 934 6.071 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1071 3167 3.190.39.63.01 

PSB - Crianças e Adolescentes 

10.001.08.243.0028.6.071 
3168 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 000 6.072 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1094 2734 3.3.90.39.63.01 

PSE - Crianças e Adolescentes 

10.001.08.243.0034.6.072 
2735 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 941 6.071 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1095 3169 3.3.90.39.63.01 
PSB - Crianças e Adolescentes 

10.001.08.243.0028.6.071 3170 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02—Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO J 	DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 10/02 000 2.036 Manutenção da Unidade de Assistência 576 3171 3.3.90.39.63.01 
Soc i al  

3172 3.3.90.39.63.02 10.002.08.244.0023.2.036 

00 10/02 000 2.076 Manutenção do Conselho Tutelar 565 3173 3.3.90.39.63.01 

10.002 .08 .243.0022 .2.076  
3174 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas________________ 

UG 0/1) FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA TDESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 544 3175 3.3.90.39.63.01 

Indústria, Comércio e Serviços 3176 3.3.90.39.63.02 
09.001.22.661.0033.2.059  

ÓRGÃO: 09— SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVIÇOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE 	P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

00 09/02 000 2.063 Estruturação, Modernização e Fomento 554 3178 3.3.90.39.63.01 

3179 3.3.90.39.63.02 ao Turismo 

09.002.22.661.0033.2.059 

ÓRGÃO: 11—SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 
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UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA 

PRINC. 

DESD. NATUREZA 

00 11/01 000 2.043 Preservação Ambiental 

1 	
11.001.23695.0033.2.063 

595 3177 3.3.90.39,63,01 

3072 3.3.90.39.63.02 

23. DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

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

23.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto 

no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 
23.2.1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

23,3. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal. 

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

os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 

65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

23.5. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

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

24, DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

241. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro 

processo disponível. 

24.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 

fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

24.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso 

assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

25. DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

25.1. Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n 2  

8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 
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25.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  

8.666/93. 

25,3. Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do término do prazo 

estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

26. DA ANTICORRUPÇÃO 

26.1. As condições anticorrupção estão detalhadas no item 14 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

27. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.1. As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas 

no item 15 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observados pelos licitantes. 

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

28.1. Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na 

ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

28.2. As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o prescrito na Lei 

Federal n 2  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

28.2.1. As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 30.2, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do subitem "b". 

28.3. A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 
a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
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- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso )  na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto 

pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada sobre a 

parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua inexecução 

total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata de registro de 

preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração. 

28.3.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de 

Registro de Preços. 

28.4. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 

defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

28.5. Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de registro de preços 

e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico 

no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e 

juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos 

fatos alegados na mesma. 

28.6. O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no 

histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além 

do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DE. 

29.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não 

comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

29.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 
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29.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

29.5. Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos 

cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico 

destinado a fundamentar a decisão. 

29.6. O Pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer 

documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam 

irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos 

princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto. 

29.7. Os Documentos remetidos por meio do Sistema Licitacoes-e, ou que eventualmente 

tenham sido enviados através do e-mail, poderão ser solicitados em original ou cópia 

autenticada em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

29.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais ou cópia autenticada 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

29.7.2. Neste caso, os documentos, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, situada na Praça Angelo 

Mezzomo, s/n - Centro, Coronel Vivida (85.550-000), Estado do Paraná, aos cuidados do 

Pregoeiro. 

29.7.1 Considerando o disposto no Art. 32  da Lei n2  13.726 de 08 de outubro de 2018 

visando a desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de 

competência do município, se, a empresa optar pela conferência através do agente 

administrativo, caberá a este: 

- reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a 

assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a 

assinatura constante do contrato social da empresa, ou estando este presente e 

assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante 

a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia 

autenticada pelo próprio agente administrativo. 

29.8. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as 

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou 

emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação 

dos documentos solicitados nos prazos previstos. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 27 de 51 



o 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
	

0'L vi'J 

29.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

29.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

29.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, exceto quando explicitamente disposto em 

contrário. 

29.12. A autoridade competente poderá anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-

la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização. 

29.13. A anulação do procedimento licitatório induz a da ata de registro de preços, ressalvado 

o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 

29.14. O resultado da licitação será divulgado pelo Portal do Banco do Brasil através do site 

www.licitacoes-e.com.br  e estará disponível junto a Divisão de Licitações e Contratos do 

Município de Coronel Vivida. 

29.15. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

29.16. É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as 

fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar 

o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas 

ou inobservâncias. 

29.17. A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato 

(telefone/endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados 

devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira 

responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão 

considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos 

documentos. 

29.18. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mai!s que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Coronel 
Vivida quanto do emissor. 
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29.19. Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances 

da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados. 

29.20. Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a 

sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte 

e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema 

eletrônico. 

29.21. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ 

SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT. 

29.22. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 

indisponibilidade no Sistema Licitacoes-e que impeça a realização do certame na data e 

horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

29.23. 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. 

29.24. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

29.25. Os prazos e as garantias dos produtos e dos serviços necessários à contratação do 

objeto são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 

Consumidor), em vigor e alterações subsequentes. 

29.26. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR. 

30. DOS ANEXOS 

30.1. Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Modelo de declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 72  da constituição federal, declaração de comprometimento e 
cumprimento ao art. 92,  inciso III da lei 8.666/93, e de ME/EPP. 

Anexo III - Modelo de procuração. 

Anexo IV - Modelo de proposta de preços. 
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Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

Coronel Vivida, XX de Março de 2023 

\uliano Ribeiro 

Presidente da Conissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  XX/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. Objeto: 
1.1. Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de extintores 

e aquisição de extintores novos para atender as necessidades de todas as Secretarias da 

Administração Municipal, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

VALOR VALOR TOTAL 

LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 
ESTIMADO 

R$ R$ 
1 1 15,00 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 79,95 1.199,25 

4KG  

2 1 15,00 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 105,00 1.575,00 

6KG  

3 1 10,00 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 2 48,75 487,50 

KG  

4 1 30,00 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 4 72 1 50 2.175,00 

KG  

5 1 20,00 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 6 86,50 1.730,00 

KG  

6 1 20,00 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 102,00 2.040,00 

KG  

7 1 60,00 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 4 57,50 3.450,00 

KG  

8 1 30,00 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 6 62 1 50 1.875,00 

KG  

9 1 10,00 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS - 8 75,00 750,00 

KG  

10 1 15,00 REC 1902 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 12 82,50 1.237,50 

KGS  

11 1 50,00 REC 1903 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 55,00 2.750,00 

LITROS  

12 1 4,00 REC 20331 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 280,00 1.120,00 

SOBRERRODAS PO.80-B:C, 50 KG  

13 1 2,00 REC 20335 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 160,00 320,00 

ESPUMA MECÂNICA 2-A:10-B, 10 LITROS  

14 1 2,00 REC 20336 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 382,50 765,00 

ESPUMA MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A:40- 

B,_50_LITROS  

15 1 80,00 UN 1962 EXTINTOR NOVO POS 4 KG 162,50 1 	13.000,00 

16 1 20,00 1 UN 10886 EXTINTOR NOVO POS 6 KG 182,50 3.650,00 

17 1 15,00 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 152,50 2.287,50 

18 1 50,00 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 89,50 4.475,00 

19 1 50,00 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 132,49 6.624,50 

20 1 30,00 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC - 4 KG 187,50 5.625,00 

21 1 20,00 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 210,00 4.200,00 

22 1 4,00 UN 20338 EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS PQ 80-B:C, 4.000,00 16.000,00  

50 KG  

23 1 2,00 UN 20339 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2- 

13 

 500,00 00 

A:10-B, 10 LITROS _ 
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24 	 2,00 	UN 	20340 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 	7.000,00 	14,000,00 

SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 	 R$ 92.336,25 
Noventa e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos. 

(*Requisição de Necessidades n 2  141/2023 do LC) 

2. Justificativa: 
2.1. Os serviços de recarga e aquisição de extintores novos, é necessário em função da exigência 

de que todas as edificações públicas atendam integralmente ao Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico - CSCIP do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e para garantir as 

medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto 

no artigo 144 § 5° da Constituição Federal, ao artigo 48 da Constituição Estadual e ao disposto 

na Lei Estadual n° 16.575 de 28 de setembro de 2010. 

2.2. Justifica-se também, que caso os extintores sejam utilizados em incêndios, tanto em 

prédios públicos como em veículos, estes extintores deverão ser recarregados. Por esse motivo 

é necessário ter a disposição do Município um registro de preços que possa ser utilizado sempre 

que necessário tais adequações e recargas. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 
3.1. Informamos que as quantidades pretendidas foram objeto de análise cujo diagnóstico se 

aproxima das quantidades ideais relevantes para a administração municipal, porém, cumpre 

ressaltar que se trata de contratação pelo sistema de registro de preços, ou seja, a 

administração não está necessariamente obrigada a contratar o total das quantidades 

postuladas, apenas encontram-se a disposição. 

3.2. Os produtos relacionados e o seu quantitativo são necessários para atender as 

necessidades das secretarias, nas situações programadas e na previsão da disponibilidade 

para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento. 

3.3. Com isso as quantidades são estimadas, serão usadas de acordo com a necessidade e 

interesse das secretarias solicitantes, sendo que ao término de vigência contratual, o 

remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da 

aquisição total dos produtos, e consequentemente do seu pagamento. 

3.4. Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial é 

planejar, o que expressa o Art. § 7°, inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 
função do consumo e utilização provável, cuja quantidade estimada 
será obtida, sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas quantitativas de estimação. 

3.5. Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 

período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo; 

4.1. O custo total estimado do presente Termo de Referência é de R$ 92.336,25 (Noventa 
e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme mapa 

comparativo em anexo. 
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4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 

aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas 

do ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

4.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro 

de preçosde contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecção do mapa comparativo de preços. 

4.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo 

final a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para 

se estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 

muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérios: 

5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Licitação do Tipo: Menor Preço. 

5.3. Critério de Julgamento: Para fins de julgamento das propostas, será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR LOTE", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

6. Licitação para ME/EPP: 

6.1. Após a coleta dos orçamentos para a elaboração do preço máximo para o processo 

licitatório, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas 

de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório, conforme orçamentos em anexo, desta forma deverá cumprir a Lei 

Complementar n 2 123/2006, com alterações promovidas pela Lei Complementar n 2  

147/2014. 

7. Obrigações da Contratante: 

7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

7.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja 

alguma divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção 

imediata. 

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

7.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

7,5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas. 

7.6. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 
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7.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.8. Efetuar o pagamento à Detentora no valor correspondente a entrega dos itens, no 

prazo e forma estabelecidos. 

8. Obrigações da Detentora: 
8.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas no 

processo. 

8.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 

vigência do contrato de registro de preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 

informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

8.3. Comunicar imediatamente a Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

8.4. Fornecer e/ou recarregar os produtos em estrita conformidade com as especificações 

contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

8.5. Efetuar a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

8.6. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a 

ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que 

fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo está em virtude 

do acompanhamento realizado pela Contratante, de 

acordo com o art. 70 da Lei n. 2  8.666/93. 

8.7. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação. 

8.9. A Detentora deverá garantir a qualidade dos produtos e materiais, devendo reparar, 

corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

8.10. Todas as despesas decorrentes da contratação de pessoal e demais encargos 

pertinentes ao objeto solicitado, serão de total responsabilidade da Detentora. 

8.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

8.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, taiscomo embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenclá rios. 

8.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

de segurança, ambiental,, de higiene e medicina do trabalho. 
8.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste, sem prévia e expressa 

anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. 

8.15. Não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou 
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em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

8.16. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

8.17. Todos os casos atípicos não mencionados deverão ser apresentados ao Gestor e/ou 

Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

9. Da Subcontratação: 

9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata de 

Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização da Contratante, 

9.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

9.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de 

Preços e Edital. 

10. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 

10.1. Os produtos, objeto deste, deverão ser entregues, mediante solicitação formal 

através de Nota de Empenho e Autorização de Compras, as quantidades nelas prescritas e 

deverão ser entregues nos locais, datas e horários determinados pela Secretaria solicitante. 

10.2. A Detentora deverá realizar a entrega do objeto solicitado em até 05 (cinco) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, sendo 

que ficará a cargoda Detentora a entrega e descarga do produto. 

10.3. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas entregas 

parceladas, salvo se autorizado pela Contratante, sob pena de devolução do produto 

entregue incompleto, bem como aplicação das penalidades previstas. 

10.4. A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado à Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

10.5. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro 

de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a Contratante 

desobrigada da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

10.6. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. N2  73, 
inciso II, alíneas "a" e "b", e Art. N2  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas 
distintas, a seguir discriminadas: 

10.6.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 
10.6.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o 

recebimento provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 35 de 51 



o 
o 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

nota fiscal será atestada pelo gestor e fiscal da ata de registro de preços, autorizando assim 

o pagamento. 

10.7. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Detentora terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

10.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata de registro de preços. 

11. Forma de Pagamento: 

11.1. O pagamento será efetuado até o 10 (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação 

resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 

e esteja atestada pelofiscal e gestor da ata de registro de preços. 

11.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

11.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 

creditada na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código 

de barras. 

11.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Contratante, como 

critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 

capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção 

monetária e juros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo 

de pagamento de cada parcela devida. 

12. Prazo de Vigência: 

12.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

13. Dotação Orçamentária: 

13.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

13.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. 

14. Anticorrupção: 

14.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.9 
8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que 

para a execução, 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 
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conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo 

fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou 

fraudar o equilíbrio econômico financeiro, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 

deste processo, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

15. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 
15.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições previstas 

no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 8.666/93. 

15.2. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto indica como gestor do contrato, 

a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Elizangela Veis Sponholz, Decreto Municipal n 

7.800, pelos serviços adquiridos pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. 

15.3. A Administração indica como gestora da Ata de Registro de Preços, a Secretária de 

Assistência Social, Fatima Vogel da Silva, Decreto Municipal n 2  7.479, para as aquisições feitas 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

15.4. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de Saúde, 

Vinicius Tourinho, Decreto Municipal n2 7.471, para as aquisições feitas pela Secretaria de 

Saúde. 

15.5. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de Obras, 

Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 2  7.480, para as aquisições feitas 

pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

15.6. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Administração, Carlos Lopes, Decreto Municipal n 2  7.552, para as aquisições feitas pela 

Secretaria de Administração. 

15.7. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Desenvolvimento Rural, Assioli Jacsel dos Santos, Decreto Municipal n 9  7523 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

15.8. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Indústria, Comércio e Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n 2  7,584 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

15.9. Considerando ser um processo licitatório que será utilizado por diversas Secretarias e 

Departamentos da Administração Municipal, indicam-se os fiscais abaixo relacionados: 

15.9.1. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Adriane Deveras Silveira, 

matrícula n 2  1.260/1. 

15.9.2. Da Secretaria de Assistência Social, Elenice Rodrigues do Prado, Decreto n 2  7.679. 

15.9.3. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 2  7.682. 

15.9.4. Da Secretaria de Administração, Franchy Rech, Decreto n 2  7.513. 

15.9.5. Da Secretaria de Saúde, Vanderlei de Farias, matrícula n 2  1482-6. 

15.9.6. Da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Veroni Strontzk, matrícula n 2  1505-9. 

15.9.7. Da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Cleusa de Lurdes Adomi, matrícula n 2  
1513-0. 
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Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Fatima Vogel da Silva 	 Vinicius Tourinho 
Secretária de Assistência Social 	 Secretário de Saúde 

Gestor 	 Gestor 

Elizangela Veis Sponholz 	 Assioli Jacsel dos Santos 
Secretária de Educação, Cultura e 	 Secretário de Desenvolvimento 

Desporto 	 Rural 

Gestor 	 Gestor 

Reginaldo Muxfeldt 	 Vanderlei de Farias 
Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 	 Secretaria de Saúde 

Fiscal 	 Fiscal 

Elenice Rodrigues do Prado 	 Veroni Strontzk 
Secretaria de Assistência Social 	 Secretaria de Desenvolvimento 

Fiscal 	 Rural 

Fiscal 

Cleusa de Lurdes Adomi 

Secretaria de Indústria, Comércio 

e Turismo 

Fiscal 

Carlos Lopes 

Secretário de Administração 

Gestor 

Mauro Busanelio 
Secretário de Obras, Viação e Urbanismo 

Gestor 

Lindones Antonio Colferai 

Secretário de Indústria, comércio e 

Turismo 

Gestor 

Adriane Deveras Silveira 
Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto 

Fiscal 

Franchy Rech 

Secretaria de Administração 

Fiscal 

Coronel Vivida, 07 de março de 2023. 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos anexados 

junto ao processo licitatório. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  XX/2023 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE 

COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,  INCISO III DA LEI 8.666/93 1  E DE 

ME/EPP 
Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 
Pregão Eletrônico n 2  xx/2023 

A 	Empresa 	devidamente 	inscrita 	no 	CNPJ 	n 2  - 	
/ com endereço na Rua 	 , n 2 	, CEP: 

na cidade de 	Estado do 	telefone () ______- 
por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal, 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

inscrito (a) no CPF n 2  	e RG n 2  
DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 
estando apta a contratar com o poder público. 

111 - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79  da Constituição Federal, não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n 2  
8.666/93, acrescida pela Lei n 2  9.854/99. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 
9 0  da Lei n °  8.666, de 21 de junho de 1993. 

VI - Nos termos do art. 39,  da Lei Complementar n 2  123/06, a empresa se enquadra na situação 

de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o e que não se enquadra 

em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  XX/2023 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n 2  xx/2023 

Por este instrumento particular de Procuração, a (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com 

sede (ENDEREÇO COMPLETO) inscrita no CNPJ sob n 2  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), representada 

neste ato pelo Sr. (NOME), inscrito no CPF n (XXXXXX) e RG n 9  (XXXXXX), nomeia e constitui 

seu bastante procurador o (a) Sr. (a) (NOME), inscrito no CPF n (XXXXXX) e RG n 2  (XXXXXX), a 

quem confere amplos poderes para representa-Ia perante o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

- PR, no que se referir ao Pregão Eletrônico n 2  xx/2023, com poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da 

Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, 

desistir expressamente de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 

recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 

pelo Pregoeiro, podendo, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e atas de registro de preços e demais 

compromissos. 

Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  XX/2023 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ATENÇÃO: ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE 
VENCEDOR. 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n 2  xx/2023 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

Agência: 

Conta Bancária n: 

Banco: 

Apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do lote abaixo detalhado: 
VALOR VALOR 	VALOR TOTAL 

COD. - 	 UNITARIO UNITÁRIO 	ESTIMADO R$ 

LOTE ITEM QTDE UN PMCV 
DESCRIÇAO 	

: 	 MÁXIMO PROPOSTO 

R$  

1 1 15,00 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 79,95 

CO2 - 4KG  

2 1 15,00 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 105,00 

CO2 - 6KG  

3 1 10,00 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 48,75 

ABC - 2 KG  

4 1 30,00 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 72,50 

ABC - 4 KG  

5 1 20,00 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 86,50 

ABC - 6 KG  

6 1 20,00 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 102,00 

ABC - 8 KG  

7 1 60,00 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 57,50 

PQS - 4_KG  

8 1 30,00 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 62,50 

POS - 6_KG  

9 1 10,00 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 75,00 

PQS - 8 KG  

10 1 15,00 REC 1902 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 82,50 

POS - 12_KGS  

11 1 50,00 REC 1903 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 55,00 

1 AP- _10_LITROS  

12 1 4,00 REC 20331 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 280,00 

SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 KG  
13 1 2,00 REC 20335 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 160,00 

ESPUMA 	MECÂNICA 	2-A:10-B, 	10 

LITROS  

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 41 de 51 



CIP 

o 
- 	 o4 i.  

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

14 1 2,00 REC 20336 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 

ESPUMA MECÂNICA SOBRERRODAS 6- 

A:40-13, 50 LITROS  

382,50 

15 1 80,00 UN 1962 EXTINTOR NOVO PQS 4 KG 162,50  

16 1 20,00 UN 10886 EXTINTOR NOVO PQS 6 KG 182,50 

17 1 15,00 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 	- 152,50  

18 1 50,00 LI  1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 89,50  

19 1 50,00 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 13249 

20 1 30,00 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC - 4 KG 187,50  

21 1 20,00 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 210,00  

22 1 4,00 UN 20338 EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS P0 

80-B:C,_50_KG  

4.000,00 

23 1 2,00 UN 20339 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 

2-A:10-B, 10 LITROS  
500,00 

24 1 2,00 

1 

UN 

L - 

20340 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 

SOBRE RRO DAS_6-A:40-B,_50_LITROS  

7.000,00 

O valor total estimado dos lotes é de R$ (XXXXXXXXX) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: Conforme Edital. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  XX/2023 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  XX/2023 	 PREGÃO ELETRÔNICO N 2  xx/2023 

PRAZO: de xx de xxxxx de 2023 a xx de xxxxx de 2024 

Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL 
VIVIDA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, 

s/n - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o ng 76.995.455/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Sr, Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o n 2  

967.311.099-91 e RG n 9  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 

empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de xxxxx 

(xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  xxxxx, neste ato representada pelo Sr. 

xxxxxxxx, portador do CPF sob o n 2  xxxxxx e RG n 2  xxxxx, a seguir denominada DETENTORA, 

vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N 2  xx/2023, do tipo menor preço 

por LOTE, PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 

SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
conforme especificações contidas no termo de referência - ANEXO 1", fundamentados na Lei 

Federal n2  10,520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal ng 1.708, de 18 de setembro de 2003, 
Decreto Municipal n 9  3262 e 3263, de 28 de setembro de 2006, Lei Complementar Federal 

123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal n2 18 de 20 de dezembro de 

2007, Lei Complementar n 2  147, de 07 de agosto de 2014, no que couber, as disposições da 

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal n2 10.02412019 e 

legislação complementar vigente, em estrita observância aos Diplomas Legais que norteiam 

as Licitações e Contratos Administrativos, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 
A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo 

Registro de Preços da proposta vencedora para FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
de conformidade com as especificações constantes do Anexo 1- Termo de Referência do edital, 

partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição e conforme abaixo 
discriminado: 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, de 
xx de xxxxx de 2023 a xx de xxxxx de 2024. 
Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, conforme o inciso III do § 39 do art. 15 da Lei Federal n 2 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 

Parágrafo Primeiro: As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata 

de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do seu 

pagamento. 

Parágrafo Segundo: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

Coronel Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando 

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, em 

igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo que trata o § 1 2  do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 
ITENS 

As condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixadas 

detalhadamente no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

As obrigações da detentora estão detalhadas no item 8 do Termo de Referência —Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - Anexo 1 
do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA NOVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão por 

conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE: 01— ADMINISTRAÇÃO S.M.A. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3,3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. 	NATUREZA 

PRINC.  

00 03/01 000 2.006 Serviços de Administração Geral 49 2677 3.3.90.30.04 

03.001.04.122.0003.2.006  

00 03/01 000 2.009 Serviço Municipal de Segurança Pública 79 3233 3.3.90.30.04 

03 .00 1.06. 182 .0005 .2 .009  

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 02— FUNREBOM 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U 1 	FONTE P/A 	 DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 03/02 000 2.010 Manutenção e Modernização do Corpo 90 3234 3.3.90.30.04 

de Bombeiros  

03.002.06.182.0007.2.010  

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

UNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO S.M.F. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 04/01 000 2.007 Administração Financeira, 112 3235 3.3.90.30.04 
Contabilidade, Tributação e Fiscalização 
04.001.04.123.0003.2.007  

àÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 05/01 104 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 168 3020 3.3.90.30.04 

05.001.12.361.0013.2.012  

00 05/01 000 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 166 2711 3.3.90.30.04 

05.001.12.361.0013.2.012  

00 05/01 000 2.011 CRECHES 257 2712 3.3.90.30.04 

05.001.12.365.0012.2.011  

00 05/01 000 2.016 Apoio ao Ensino Médio, Pós-Médio e 235 3236 3.3.90.30.04 
Superior 

05.001.12.364.0016.2.016  

ÓRGÃO: 05—SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 45 de 51 



Ai 

4 	

. CIP 

o 
o 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 05/02 000 2.018 Manutenção das Atividades Culturais 306 2713 3.3.90.30.04 

05.002.13.392.0017.2.018  

à'iÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DO DESPORTO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 05/03 000 2.019 Manutenção das Atividades Esportivas 326 2714 3.3.90.30.04 

05.003.27.812.0018.2.019  

àÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

02 06/01 000 2.027 Atenção Básica Fixa -. FMS 655 3237 3.3.90.30.04 

06.001. 10.30 1.0019 .2 .027  

02 06/01 303 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 656 3238 3.3.90.30.04 

06.00 1. 10. 301.0019.2 .027  

02 06/01 494 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 657 3239 3.3.90.30.04 
06.001. 10.301.00 19 .2 .027  

02 06/01 4940 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 658 2257 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  

02 06/01 000 2.034 Vigilância Sanitária - FMS 939 3240 3.3.90.30.04 

06.001.10.304.0019.2.034  

02 06/01 000 2.062 UPA 24 Horas 848 3216 3.3.90.30.04 

06.001.10.302.0019.2.062  

02 06/01 303 2.062 UPA 24 horas 849 3241 3.3.90.30.04 

06.001. 10.302 .00 19 .2 .062  

02 06/01 4940 2.062 UPA 24 horas 851 3242 3.3.90.30.04 

06.001.10.302.0019.2.062  

02 06/01 000 2.087 Manutenção das Atividades de MAC - 898 3243 3.3.90,30.04 

Ambulatorial e Hospitalar 
06.001.10.301.0019.2.087  

02 06/01 000 2.065 CAPSI 760 3244 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.065  

02 06/01 000 2.066 Centro de Especialidades 782 3245 3.3.90.30.04 

Odontológicas - CEO 

06.001. 10.301.00 19 .2 .066  

ÓRGÃO: 07— SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 07/01 000 2.048 Manutenção da Unidade de Agricultura 416 3246 3.3.90.30.04 

07.001.20.606.0024.2.048  

00 07/01 000 2.047 Geração de Renda e 399 3247 3.3.90.30.04 

Agroindustrialização—Casa Familiar 
Rural  
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07.001.20.606.0024.2.047 

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
UNIDADE: 02—DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A 	 DESCRIÇÃO DESPESA DESD. 	j 	NATUREZA 

PRINC.  

00 08/02 000 2.058 Manutenção da Unidade de Viação 518 3248 	1 	3.3.90.30.04 

08.002,26,782.0032.2.058  

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. 	NATUREZA 

PRINC.  

00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 539 3249 3.3.90.30.04 

Indústria, Comércio e Serviços 

09.001.22.661.0033.2.059  

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVIÇOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gáse outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 09/02 000 2.063 Estruturação, Modernização e Fomento 552 3250 3.3.90.30.04 

ao Turismo 

09.002.22.695.0033.2.063  

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04— Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC.  

07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1132 3251 3.3.90.30.04 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116  

07 10/01 934 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1133 3252 3.3.90.30.04 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116  

07 10/01 000 6.072 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1087 2733 3.3.90.30.04 

PSE -MAC - Crianças e Adolescentes 

10.00 1.08.243.0034.6.072  

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

PRINC.  

00 	10/02 	000 	2.036 	Manutenção da Unidade de Assistência 	573 	 2845 	3.3.90.30.04 

Social 

10.002 .08.244.0023 .2 .036  
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00 10/02 000 2.076 	1  Manutenção do Conselho Tutelar 562 3253 3.3.90.30.04 
10.002.08.243.0022.2,076 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

04 10/03 000 6.044 Atendimento à Criança, ao Jovem e ao 	979 3254 3.3.90.30.04 
Adolescente - FMIA 

 10.003.08.243.0022.6.044  

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 11/01 000 2.043 Preservação Ambiental 591 3255 3.3.90.30.04 
11.001.18.541.0026.2.043  

CLÁUSULA DÉCIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 9 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes para 

a formulação das propostas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão 

reajustados. 

Parágrafo Segundo: Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 

enquadrados no disposto no Artigo 65, li, "d" da Lei 8.666/93. 

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

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo Terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro 

processo disponível. 
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 

- Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, 

desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 

da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos 

na Lei n 2  8.666/93. 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 

término do prazo estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 14 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

item 15 do Termo de Referência —Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados 

pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
Parágrafo Primeiro: Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo 

de validade da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de 

preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na 

ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o 

prescrito na Lei Federal n 2  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes 

espécies: 

a) Advertência. 
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 
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d) Declaração de inidoneidade. 

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 

a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto 

pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada sobre a 

parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua inexecução 

total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata de registro de 

preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração. 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de 

Registro de Preços. 

Parágrafo Quarto: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Parágrafo Quinto: Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de 

registro de preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do 

correio eletrônico no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do 

processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

Parágrafo Sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será 

anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for 

o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará a 

cargo da Administração e da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 

que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação 

pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - Pregão 
Eletrônico n 2  xx/2023 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 
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DETENTORA da Ata, constando os preços de fechamento da operação e a documentação de 

habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, 

independentemente de sua anexação. 

Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução 

adequada do instrumento ora celebrado. 

Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, observadas 

às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR, considerado aquele a que está vinculado 

o Prefeito. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ata de registro de preços em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que 

produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2023. 

Anderson Manique Barreto 	 xxxxx 

Prefeito Municipal 
	

xxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas: 

(Anexar termo de referência) 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PORTARIA N. 049, de 29 de dezembro de 2022. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 

RESOLVE: 

Art. 12. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a realização de licitações do 

Município de Coronel Vivida e do Fundo Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o 

período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos seguintes 

membros: 

NOME  CARGO CPF N2 IDENTIDADE N2 

Juliano Ribeiro Presidente 083.866.709-05 10.325.813-8/PR 

Elaine Bortolotto 

Fernando deQuadros Aba tti 

Membro Efetivo 

Membro Efetivo 

765.002,689-20 

044.650.189-16 

1 	5.331.707-3/PR 

8.178.961-4/PR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8.407.675-9/PR 

Aline Mari dos Santos Can ova Membro Suplente 1  053.900.389-16 9.782.955-1/PR 

[
Douglas C_ristian Strapazzon 1_Membro Suplente 041.032.719-06 8.907.764-8/PR 

Flaviane Gubert Siqueira 
1 

Membro Suplente 
_ 

077.573.439-09 10.672.157-2/PR 

Grasieli Cerbatto 1_Membro Suplente] 060.497.399-35 9.512.291-4/PR 

Art. 2. 	DELEGAR poderes para JULIANO RIBEIRO, Presidente da Comissão, para assinar 

editais, avisos e ofícios decorrentes das licitações. 

Art. 32•  No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as sessões, o mesmo 

poderá ser automaticamente substituído por um membro suplente, sem qualquer prejuízo 

ao trâmite do processo. 

Art. 42  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, iniciando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) 

dias de mês de dezembro de 2022, 133 2  da República e 67 2  do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 

Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

- CARLOS PES (/ 
Secretário Municipal de 

Administração 
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Edição n°8298 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 132 2022 

o Município de Itopejora DOcoie. Estado do P arana'  torna público, que fora 

realizar licitação na modalidade de Edita] de Pregão Eletrônico. tipo menor preço 

por Item, no dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2023, as 14h:OOmin (quatorze) horas, 

lendo como objeto à seleção de propostas visan do a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de exames oco pocioaao. sendo exames de 

osaliaçào'audionactnia vocal e espirometros, destinados aos funcionários 

pertencentes a Administração Municipal de Itapejard D'Oeste - PR. 

o prazo para ens io das propostas e documentos de habilitação é até as I4h00m,n 

(qaalorle) horas do dia li (dezessete) de Janeiro de 2023. 

Outras uiiliirnsaçiSrs poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Elerrõnico N 

132!2022, no horário das 08h:O0min is 12h;O0min e das 13h:30min àa I7h:30min 

horas, na sede da Prefeitura Municipal de liapejara DOeste - PR, no endereço 

etein3nico hi2' •.''i' ' _jlaintaradicsrc siso'' lar fI!u(iuS e 

www.comprasgovernanientais.gov.br . Maiores informações em conoto pelo 

Telefone ((4(i) 3520 - 0300. 

Iiapnjara D'Oesre-PR, 09 (nove) de Dezembro de 2022. 

Viademir Liii.'1ni 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto Ni  22 (/2021 

ML1NICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5  13112022 

0 Municipio de Itapejara DI)cste. Eirado do Paraná, turria público, que fará 

realizar Iroiraçàci na modalidade de Edital de Pegfii EletriSoico. tipo montar preço 

por Lote, no dia 17 (de zeuuete ) de Janeiro de 2023. ia 1 lh:Oànun (onze) horas. 

tenda como objeta à sckçàa de propostas visan doacantra taçàa de empresa 

especializada na comercializaçàc.coofecçào de uniformes destinados ao Comi 

Municipal e a Oficina de Ginastica Artística da Escola Municipal Irmilo Joaafat 

Kniita. 

0 prazo para criv das propostas e documentos ate habilitação é até as 1 lhOOrr.in 

(onze) horas do alia 17 (d ezesse to) de Janeiro de 2023. 

iras informai; es poderão ser obtidas atroada do Edital de Pregão Eletrônica N 

p-

(122. nas horário das 08h:l$lmin ao 12h:Oomin e das 13h:30min ira 17h:30min 

:. na sede da Prefeitura Municipal de Irapej 	D'Oeste - PR, as endereço 

sictnijnico htt' ;" coo tacosjdsrç rsoss(asli,r.sars e 

asuvwcamprasgavernamentais.gov.br . Maiores ialormaçàes em contato pelo 

Telefone (046) 3526 - 0300. 

Itapejara D'Oeste.PR. 09 (assoe) de Dezembro de 2022. 

Vlademir Lucros 

Presidente ala Comissão de Licitação 

Decreta N' 221/2021 

MUNICiPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - P0 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5  130 2022 

O Município de Itapojara D'Oesre. Estado do Paraná, torna público, que tara 

realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico. tipo menor preço 

por Item, no dia 17 (dezessete) aio janeiro ale 2023, às 09h:Oámsn (nove) botou, 

tendo como objeta à seleção de propostas visando a contratação de empresa 

especializada naconaercsaliaação e instalação de gerador de energia a ser instalado 

na Unidade de Pronto Atendimento de Saúde do Munisipio de Isapejara D'Orsie - 

P0. 

O prazo para em io das propostas e documentos de babilitaçgaa r até as 09h00rsin 

(note) horas do dia 17 (dezessete) de Janeiro de 2023. 

Outras srfnrnsaçi'aes poderão ser obtidas através das Edital do Pregão Eletrônico N' 

30/2022, no horário das 00h Oômin às I2h:O0ntin e das I3h:30min às 17h:30min 

horas, na sede ala Prefeitura Municipal de Irapejara D'Oeste - P0, na endureço 

cictrôstco e 

ss'ww.compraugovernanacntaia.gov.br. Maiores informações em contato pelo 

Telefone (1146) 3526- 0300 

Itapejara D'Oeste-PR. 09 (nove) de Dezembro de 2022. 

V)adesnir Lacini 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N 5  22112021 

MUNICÍPIO 1)1/ ITAPEJARA [)'OESTE - PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 145  129 2022 
1) Manicipio de Itapejara D'Gaste, Estado dia Paraná, torna público, que lànaà 

realizar licstaçàis na modalidade de Edital de Pregão Eletrônicas, tipo menor preço 

por Item, no dia ló (dezesseis) de janeiro de 2023, ás lóh:llômin (dezesseis) 

horas, tendo como objeta à seleção de propostas untando a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de sarno e solda, para manutenção e 

consertos de cansisibões, máquinas pesados e dentais equipamentos integrantes da 

frota municipal de lsapejar,a D'Oeste . PR. 

O prazo para envio> das propostas e documentos de habilitação é até as IóhOOmin 

(dezesseis) horas do dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023. 

Outras srforns,açi'seu poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N 5  
129121122, no horário das OKh:0(lmia ias 12htll(lmitt e das 13h:30min às 17h:30min 

horas, nu sede ala Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR. nas endereço 

eletrônico itttp a o si .1soc'(aru,lvçstc recais .hrjjçjtaçusá e 

ss'wsu'.compraogovernaruenaaia.gov.br. Maiores ir(onnações em contato pela 

Telefone (046) 3526- 8300. 

ltapcjara D'Oesse'PR. 09 nove) de Dezembro de 2022. 

Vlademir Lacini 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N' 221>2021 

MUNICI PIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5  120/2022 

O Manistípio de Itnpejora D'Ocsle, Estado do Paraná, toma público, que fará 

realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 

pise Irem, no dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023, ias l5h:Oômin (quinze) horas. 
sondo cisme objeto àsc inçâss dc propensas vssaisdeaconirai.ça.s dccmprrra 

especializada na comercislizaçàus de atombauticel, ilesa direI, para uso nas vans. 

ônibus, caminhões e maquinas integrantes da frota municipal. 

O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é até as 1Sh 110min 

(quinze) horas do dia Ib (dezesseis) de Janeiro de 2023. 

Outras informaçàes poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N 5  

12012022. no hsir,iriis das 08h:Oômin ás 12h:Oømiss e das 13hOlitttin às 171s:30min 

horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itaapejara D'Oeste - P0, nas endereço 

eletrônico (o!! 'munia iteãtç.iôoiidue>sc.ast sccv.br(svtr,ssivi e 

sswss.cemprasgoueman'senlass.gov.br. Maiores informações em contato pelo 

Telefone (046) 3326- 8300. 

liapejara I)'Oeute'PR, 09 (nove) de Dezembro de 2022. 

Vlademir Lucini 

Presidente da Comissão de licitação 

Decreta N 5  221,21121 

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - P0 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÀO ELETRÔNICO 145  127 2022 

0 Município de Ttapejara D'Oeste, Estado do Paraná, toma público, que fará 

realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Elerriãnico, tipo menor preço 

por Item, no dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2023, ás 14h:ôômin (quatorze) horas, 

tendo como objeto à seleção de propostas visando a contratação de empresa 

especializada na comercialização de SI (uma( colhedora de forragem, conforme 

atssnsiinio firmando entre o Governo do Estado do Paraná atrasés da SEAB e o 

lulunicipio de Itapejara D'Oeste. P0. 

O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é ateus ldhOOmin 

(quatorze) botando dia 16 (dnzenseis) de Janeiro de 2023. 

Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico Ni 

127 2522. no horário das 08h:llômin às 12h:00min o das 13h30mmn às l7h;30min 

horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejsrs D'Oeste - P0, no endereço 

eletrônico htits: ;wsnss itsitss'itarad,ic'stz rr.oaiv.tsr )scitm.aza e 

oww.comprasgssverna mentais. gov.br . Maiores informações em contato pele 
Telefone (046)3526 - 6300. 

Itupejara D'Oestc.PR. 05 (cinco) de Dezembro de 2022. 

Vlademsr Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N' 22112021 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 5  126/2022 

O Muois'ipio de ltapcjara D'Oeste, Estada do Paraná, torna público, que fará 

realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico, tipo menor preço 

por Item, rio dia ló (dezesseis) de Janeiro de 2023, às lôh:O0min (dez) horas. 

senda como objeto à seleção de propostas visando a consrataçào de empresa 

especializada na comercialização de materiais derivados de ferre e aço a serem 

utilizados na manutenção, consertos e reparos das sedes dos Departamentos e 

Unidades penenecales a Administração Municipal de Itapejara D'Oeste ' P0. bem 

como espaços públicos. 

O prazo para envii das propostas e documentes de habilitação é até as tobøômin 

Ideal horas do dia 16 (dezesseis) de Janeiro de 2023. 

Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Eletrônico N 5  
1262022, no horário das ORh:Oômin ás 12h:Qômin e das 13h:30min às 17h:30min 

hutras, na sede da Prefeitura Municipal de Irapejara D'Oeaie - P0, no endereço 

eletrônico 	 istp: "uivo .iiorsjor,aaliivvtc,rur.ayiis br'l ic's/ac'aov 

n'ww.comprasgovernameauais.gov.br. Maiores informações em contato pelo 
Telelisne (1146)3526-8300. 

Itapejara D'Oestc.PR. 05 (cinco) de Dezembro de 2022. 

Vlademir Lacini 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto 14s  22112021 

MotaiciPie DE COROtiE. vlvtDa - Esruna no PARANA 
Pnnt'aovs W. oua, a* os ae d,o,mbia as moa. 

o pRrern'a MuNiciPAl, DC conotans, VIVIDA. Estado ao Par.nS, no asa ias aOitvstiaas que lha 
Ls' Orç0iucs ao Morsapo, S> seu art.gu 20 .Iv.sa'i' Inciso II. 

RESOLVE 
Art. 1'. DESIGNAR CuevssMo Pssssion.nis 05 Ls tsçai oss, a 1.Slasçao 0e bsaaçOes no iiac'>isIpo Se 
Cor V-44 Canon Mizse.poi as Saias as CorarA u,,4 ,PR p—o pauoo a. 01 d• lansiin 
0.2023.310. d.a.mbea ds 2023 snsnpo.is psiu. 1s5uiuion nimmsens 

	

NOME 	 caso 	 cpt N• 	1 iaENTiDADE se 
JsS.ea amam 	 Pisaosrin 	1 0113.866.709-OS , 3.ens.rog.os 	ln.32S.,3.daS5"t 
Essas. nmtsinno 	 Mae,toO El.iuo 	 onn.nou.n.s'ao 	s.nos.roo.3ipR 
Fsrnos

0 
 as as Qc.aess Abatt, 	 Mamns>o E>sisoo 	 ooa.nno,lsasrs 	&i75.S6l'45P0 

loisa 00.i5. Scaon,si 	 M.r,Eu El.Oso 	 050.68I,365'47 	n.asnl.nrnrApo 

l ojas. Moe> aos Santos Coros, 	 Wmbic Scpiasir 	053.500,305.rO 	a.752.955.1>PR 
Osnasos Censor Snspaaznii 	Ms,nbm Suplsni. 	041.032.liN.o6 	s.00l,lea.oaPo 
raia». ramas anoan. 	 M.siMo Snça.nt. 	077.573.4391-011 1 1n.nlz.ror.zIPR 
Susana C~110 M.snbes Supiseus ngo.asrJsa-as 9.552.29l.41P0 

Ais. 3.. oeLEuaa poaai.o pais JULiANO R BElan, Pu.o000a os Coananão, p.oa ssnsra' siAias, 
.noansui>cossroansri.nOssNsdaçOaa. 
Art. 3.. 95 vaso ias loro a. °ae'  aos rs.'nb'uss .4.OosS notaria .s aosria.a o rsesiro podeis se> 
aatne,atoor,anis .sbas>a ao nar cri rrosbns suplanta, sair qaalq.sa pi.su'ao 50 itdtiids ao ~osso. 
Aet. 4. Esta ousara sei,a sri ram na ua>o do san pssbissoçao i.vogadas .s d.npossçõoa .5> 
e'u.anao amas aSsoas a pOsta' 0.01 assrsu>ad• 2023, 
usanso ao Poi.uo Manso.> o. Coronel vudo rsiaon ou P,'.a ais 29 (  te e  isso) dias de riS, 
aa da,.msm na 2022, 33' 0. Repabiva a 67' ao Muri,'p,iu, 

ANOERSc5N Mo,niaoe auonp'ro 

Rsg.atts.sa  • Paba.qas.'sa 
CARLOS LOPE Es S., 
ralado  M  uncipai de 
AdminetraçAo 

O Prst.ltn Municipal da Caransi VasIdo Esi.Ou do Ps>,'ia asanOu 55 o5lb.açaas Iiii qsst lis. 
acesas,. Lei O'gMeea ao Mnipo s.r seu assoe 20 si'.. '5' lr5o >55 li~ Bis .5515 a danoso ii. 
Lei Fsd.taI n- 8.666 a. 21 0e junho da 1993. RESOLVE - 
A,,. 1. DEanuNua cors.ssao Psarnarnus psis '.qar's.nui dos 500.01s da iu$cilçds sri 'si,seo 
vsdasnA. as, .Ssiaças au som.aarisete pato ira ao paneipaçau nss' li~psbataas prun'nedos 
pala i,avrclp.o Os Cossnal Vreoa. para o psatuoi o* ai a. (ar.aro 5.2023.35 as daoar'b's as 2023 
sasrpnsia pAna sagsoltos mssrbros 

	

NOME 	 canoa 	1 	CPF ar ,,,,,,j,jpçq7ioAoE ar 

	

Dell PoSsuo 	 P,.a,Oàõt. 	 020.2159.0es.031E61256616") 
/090,façpaudanoaraa.aaRsmn 	 Mames ,,L331r ,nai.s 15.13 	539,9/3>9,,J 
LSa'ora rsraaises. Suas 	 Ms.rnrs 'UOãõ.oOn.rSI.ol 	 8.586.841iJ 
Au. 3.. Essa poisara sino se, ras ti. anus a. 4" puiNsação, iroopaiaas .5 dssiOs.çOss se' mentira, 
arcando soais efeOns oposto 0005 0. antes Os 2023 
uaaeasls ao P6510 usointiu a. Co,usa. VisOe rsu.sts da Panará 00.29 urso o nora) nos oe rês 
a. 0.,.erbea C. 202J. 33.00 R.siuoáeo .57 odia_ruso 

ANDERSON MuNIQUE BARRETO  
Prefeito 

R.a'sttrso • PLEISu.sna 
CARLOS LEVES 

Secretario Municipal da 
Administração 

NONICIP1O DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PAROLA 
TERMO DE iNAaiu.srAçAo E CONVOCAÇ6O O cLAssiFicaDA 

PREOàO ELETRON5CO se 03>2022 
09o55 cos'rncsiaçoa 0€ EMPRESA PORO REALIZAÇÃO SE ATENDIMENTO MÉDICO 
ESPECIALIZADO EM PEniArRia, NO CENTRO MUNICIPAi. DE SAUDE ORA, CAL,OSSSE DE 
CaIALI esesems dsscrsno,sds rs sOpas ao o,ossrOo edoA. 
Cana,da,snaa o aaçaooia m 0.ir iS. auaslsir lo i ao E& P,sçêo EMsedeeo r5 03/2-222 .zOo 
000tnieoaclo Os 00 'as aaz.u,ion a. 2022, su,and,do assoa sru'aAno sri, 'moio alia lapsiraneodo o 
seasu.ao ssmsaaps, Coa uE0TÃQ De Nc000IOO LIDA, ie,eeds m CReU r 21 327.852100150. 
c.re,doe. do J 7EM 01. para ges is prazo de 05 (elseo( da., Aio>........... o. aogsantoa 
documentos 

'lo 1 Hssnologadu o ,sss-0,edu da l'oit.çle pelo adoidado voirupalsrts. e 
Mszir.paeEoceuuael o Ioalo"ie ~~ P... na pesas da w# 00 (pisca) Aios 
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CONSÕRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CONIMS 
ATO DE CONSÓRCIO 
RESOLUÇÃO N° 267 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 
Súmula: Desligar o empregado público do quadro do pessoal do Carsórcio 
lolermurilcipa( de Saúde . CONIMS. 
RESOLUÇÃO N 5  268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 
Súmula: Dispõe sobre a inclusão de procedimentos e ajuste de v a l or em 

edita[ 00212022 de credenciamento e dá uolraS providências. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N° 24212022 - ID N° 24212022 

EXTRATO DO CONTRATO N° 242/2022 - ID N°242/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO ELETRONICO N° 109/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL 
CONTRATADO: KARINA RAQUELE QUINTEIRO MARCO 
05022765926 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
INSTALAÇÃO DA SALA MAKER, QUE SERA UTILIZADA 
PELOS ALUNOS MATRÍCULADOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1° AO 50  ANO DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.245,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e 
Cinco Reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022 

Publicado por: 
Anderson Muniz da Silva 

Código Identificador:8367CCF9 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N° 244/2022 - ID NO24422 

EXTRATO DO CONTRATO N° 244/2022 - ID NO24422 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 14912022 
PREGÃO ELETRONICO N°108/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL 
CONTRATADO: MK SCHITICOSKI - ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MINIDICIONÁRIOS DA LINGUA 
PORTUGUESA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS 
ALUNOS MATRICULADOS NO 3 0, 40  E 50  NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.565,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta 
e Cinco Reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022 

Publicado por: 
Poliana Papker LavalI, 

Código Identificador:E72AE493 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO N° 8.077 DESIGNA SERVIDORES PARA FUNÇÃO 

DE PREGOEIRO 

DECRETO Y. 8077, de 29 de dezembro de 2022. 
Designa servidores para função de Pregoeiro, e da outras 
providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 
n°. 2.989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a Estrutura Administrativa), 
Lei Complementar n°. 056 de 27/07/2020 (dispõe sobre o Regime 
jurídico Unico dos Servidores Públicos de Coronel Vivida-PR) e Lei 
Complementar n°. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de 
cargos, planos de carreira e a remuneração), RESOLVE 
Art. 1° DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS 
ABATTI, portador do CPF n° 044.650.189-16, para desempenhar a 
função de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de 
Pregão para o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1° 
(primeiro) de janeiro de 2023 à 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, 
e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de 
Licitação. 
§ 1°. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por 
encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 

§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto o funcionário atuar 
como Pregoeiro. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições 
administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, Secretaria 
Municipal de Administração. 
Art. 2° DESIGNAR a Servidora lANA ROBERTA SCHMID, 
portadora do CPF n° 050.669.369-47, para desempenhar a função de 
Pregoeira, para realização de licitações na modalidade de Pregão para 
o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Coronel Vivida, para o período de 1° (primeiro) de 
janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, e a equipe de apoio é 
composta pelos membros da Comissão de Licitação. 
§ 1°. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por 
encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 
§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária atuar 
como Pregoeira. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições 
administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, Secretaria 
Municipal de Administração. 
Art. 3° Os pregoeiros, ficam autorizados a convocar, além dos 
membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do 
objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do 
Município, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e 
documentos. 
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
iniciando os seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

nfc^m 

ANDERSONMANIQUE BARRETO  
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 	 '... 	

. 	
/ 

C14RLOSLOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:DEI C74713 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PORTARIA N° 04912022 

PORTARIA N°. 049, de 29 de dezembro de 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 
RESOLVE: 
Art. 1°. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a 
realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo 
Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 01 de 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos 
seguintes membros: 

NOME CARGO CPF N IDENTIDADE N 

Juliano Ribeiro Presidente 083.866.709.05 10.325.813-8/PR 

Elaine Bortolotto Membro Efetivo 765.002.689.20 5.33 l.707.3/PR 

Fernando de Quadros Abatti Membro Efetivo 044.650.189.16 8.178.96 I.41PR 

lana Roberta Schmid Membro Efetivo 050.669.369.47 8.407.675.9/PR 

Atine Mari dos Santos Canova Membro Sapiente 053.900.389.16 9.782.955.IIPR 

Douglas Cristian Strapazzon Membro Suplente 041.032.719-06 8.907.764.8/PR 

Flaviane Gubert Siqueira Membro Suplente 077.573.439.09 10.672.157.21PR 

Grasieli Cerbatto Membro Suplente 060.497.399.35 9.512.291..4/PR 

Art. 2°. DELEGAR poderes para JULIANO RIBEIRO, Presidente da 
Comissão, para assinar editais, avisos e oficios decorrentes das 
licitações. 

Art. Y. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as 
sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um 
membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, iniciando seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2023. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias de mês de dezembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código Identificador:E5ACO9F7 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PORTARIA N° 05012022 

PORTARIA N° 050, de 29 de dezembro de 2022. 
O Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, usando as 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em 
seu artigo 24, alínea "b" Inciso II e tendo em vista o disposto na Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: 
Art. 1°. DESIGNAR Comissão Permanente para julgamento dos 

A
pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento, para fins de participação em licitações públicas 
promovidas pelo Município de Coronel Vivida, para o período de 01 
de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos 
seguintes membros: 

NOME CARGO CPFN IDENTIDADE N*  

Ines Delmira PoleUo Presidente 020.289.009-03 5.902.558-9 

Neila 	Kurpet 	de 	Andrade 
Balhinoti 

Membro 037.681.519-13 8.954.875-6 

Sinione Terezinha Sozo Membro 026.365.759-01 6.586.841-5 

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, iniciando seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2023. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias de mês de dezembro de 2022, 133° da 
República e 67° do Município. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

A CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código Identificador:A842713B 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
TERMO DE INABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

TERMO DE INABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO 6° 
CLASSIFICADA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 93/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM 
PEDIATRIA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DRA. 
CALDISSE DE CARLI; conforme discriminado no objeto do presente 
edital. 
Considerando o disposto no item 16, subitem 16.1 do Edital Pregão 
Eletrônico n° 9312022. após a homologação de 06 de dezembro de 
2022, através de e-mail enviado em nesta data, foi convocada a 
empresa vencedora, EGA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, inscrita 
no CNPJ n°24.327.85210001-56, vencedora do ITEM 01, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis apresentasse os seguintes documentos: 
"16.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade 
competente, o Município convocará o licitante vencedor para, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, apresentar os documentos abaixo. 
Tais documentos deverão ser encaminhados ao Gestor e Fiscal do 

Paraná, 30 de Dezembro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XI N° 2678 

Contrato, os quais farão a conferência e EMITIRÃO 
DECLARAÇÃO A TESTANDO ESTAREM OU NÃO de acordo com 
a indicação do profissional feita pela Contratada, para posterior 
emissão do Contrato. Deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
a) Cadastro do profissional médico que executará os serviços no 
Conselho Regional de Medicina do Paraná - CRM/PR. 
h) Título de Especialista em Pediatria, ou seja, possuir o Registro de 
Qualificação de Especialista - RQE no Conselho Federal de 
Medicina. 
c) Cartão SUS do profissional médico que executará os serviços." 
Considerando que, primeiramente a empresa EGA GESTÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA solicitou a prorrogação do prazo para a 
apresentação dos documentos, o qual foi concedido, logo, foi 
encaminhado parte da documentação (CRM e RQE), foi então 
requerido o cartão SUS, a qual não apresentou. Em 28 de dezembro 
de 2022 a empresa pediu a desclassificação, assim como, a Secretária 
de Saúde e conforme previsto no item 16, subitem 16.1.1 do Edital "A 
falta de documentação, apresentação em desconformidade ou não 
apresentação dentro do prazo fixado, resultará na inabilitação da 
proposta, sem prejuízo às demais penalidades cabíveis, facultando à 
Administração a convocação dos demais licitantes, na ordem de 
classificação para exercício do mesmo direito." 
DECIDO: 
INABILITAR a empresa EGA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 24.327.852/0001-56, sem prejuízo às demais 
penalidades cabíveis e determino a CONVOCAÇÃO da empresa MP 
SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 
23.987.502/0001-53, & classificada do item 01, para análise da 
documentação de habilitação e envio da proposta ajustada a Pregoeira 
e demais atos necessários. 
Caso, a próxima classificada não possua todos os documentos de 
habilitação e/ou não envie a proposta de preço ajustada, deve-se 
convocar a próxima classificada e caso necessário, eijflep;.. 
Coronel Vivida, 29 de dezembro de 2022. 	. 	) 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 	 / 

[ado por: 
lana Robei-ta Schmid 

Código Identificador:98CF8BC0 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA 048/2022 

PORTARIA N° 048, de 28 de dezembro de 2022. 
O Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
usando as atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 24, Inciso II, alínea "b", 
RESOLVE: 
Art. 1° - Designar Comissão de Avaliação para apresentação das 
especificações mínimas e durante a prova técnica emitir parecer para o 
objeto do Pregão Eletrônico n° 108/2022, Processo Licitatório n° 
205/2022 de registro de preços para futura e eventual fornecimento e 
instalação de luminárias de led e acessórios, para substituição da 
iluminação pública no perímetro urbano, para atender a secretaria de 
obras, viação e urbanismo, composta pelos seguintes membros: 

NOME CPF N' RG N 

JEAN FELIPE MIECOANSKJ 081.363.459.88 10.195.607.5 

FRANCIIY RECII 9I4.130.609-00 5.284.230-1 

LUIZ ANTONIO POLEZELLO 071.012.779-00 10.244.559.7 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel Vivida, Estado do 
Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro de 2022. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Publique-se e registre-se, 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

ERRATA 

REFERENTE PORTARIA N 2  049, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022. 

ERRATA a Portaria n2 049, de 29 de dezembro de 2022. Súmula: DESIGNAR Comissão 

Permanente de Licitação. Publicado na Edição n9 8298 de 30 de dezembro de 2022 do Jornal 

Diário do Sudoeste, e na Edição n 2  2678, de 30 de dezembro de 2022 do Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Coronel Vivida, ONDE SE LÊ: 

NOME CARGO -- CPF N2 IDENTIDADE N 
Juliano Ribeiro 	 _j 	Presidente 083.8 	05 66.709 i0.325.813-8/P R 

LEIA-SE: 

NOME CARGO CPF N2 1 IDENTIDADE M 2  

Lano Ribeiro 	 1 Presidente 083.886,709-05 1 10.325.813-8/PR 

Coronel Vivida, 10 de janeiro de 2023. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 

Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 

Secretário Municipal de 

Administração 
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MUNICIPIO DE MARIOPOLIS 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETROMCO 7( 600022. 
PROCESSO 60' 316212522. Em con,ordãrlco ao resultado de das, Ocação Op'eser.taoo pelo 
P,egoe:ro e. 663*1140 o p300edir.3e6t0 :0380130 de acordo 3031) 35 d:sposiçdes cooSdas na Lei O 
10.52012002, subsidiariamente '.a l eio' 8.66083 Decreto Municipal n' 00612)08, Secreto M01130pai 

380020 e com fulcro no Decreto Munic.pa, n' 43. de 29 de agosto de 2007, que regulamenta 0 

Si stema de Registro de Preços, HOMOLOGO O Edital ep.g.afado, que tem por tEcto a :rnp4antaç3o 
de REGISTRO DE PREÇOS pana futura eventual contratação de empresa para locação de gerador 
de emergia, some :tufl3.oaçâO. Ooa serSo utilizados em eventos festivos munic,pa:s, à empresa. Marco 
A. Das Ti Eventos ME. Snocita no CNPJ sob ori* 16.651.2561S001.07e Inscrição Estad ual Sob 
O ri' isento, COO O valor lotal de R$ 347.992,00 (Cento e Quarenta e sete mil .100808343058301431346 

dos 163.5). E determino que sejam elaboradas as documenlaçGes recostarias de acordo com os 
termos legais. Mariripolls, rode Janeiro do 2522. Mano Eduardo Lopes Paulek .Prele:Io Municipal, 

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS 
EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÕNICO 94' 6032022. 
PROCESSO Id' 9810)2022 Em coocordãrsca ao resultado de classs6caçii apresentado pelo 

Pregoeiro e. .58600 o procedirlenro l,c.tatUoo da acordo com as disposições contidas co La- n 8  

10.5253802, $405s)dla,am,,le na Lei n' 8.866383, Decreto M.,nscsSa) 0) 6 0060008 .  Decreto Munic ipal 

13 11 380020, com lUcro no Secreto Mjrn.4p91 O 43, de 29 de agosto de 2007. q ue regulamente o 

S,srernoa cc Reg.soc de Poços HOMOLOGO o Edital epraIa4o, ode tem por objeto  :nrp4,ntaç3o 
28 REGISTRO OU PREÇOS 04301.04316 eventual aquls:ç0o cc 0,300,55005,330110003, olár'adráoss)O 
e io.eas diversas, às ern'p'esas Sergio Henr:çoe Aial,no 71262374649, 10520314 no CNPJ sob o  no 
46.257.5143200'.28 e Inscrição Estadual sob o 0  isento. com   valor total de 8$ 1.066.60 (Um md 
sessenta e se's reais e sessenta centavos), Salomão Lopes de Meneses 07505410830, inscrita no 
CNPJ sob c n' 28.792.53138001-83 e Inscrição Estadual sob on' 118.599.304-117.  coro o valor total 
de 0$ 648300 (de's mil Quatrocentos ,00lersto e 1385 ritalo LI, C)oan Coe,eec.o de Equipamentos 

Loa. ir'sorla no CNPJ sob 00' 43.219.256(5001-05 e I'rsocç2o EsladdaO sob 01)812192398  corno 
oalow tola) de R$ 20.560,00 (lfeçe rol Qusnleptos e Sessenta reais). SiM Comércio LIda, inscrita no 

CNPJ sob 01' 45.393.047/2001-09e lnsCoçgo Estadual sob lr i * 261561796, com ooalor tora) de OS 

14149,50 (Quatorze md duzentos e quarenta e roce reais ecsnçuer1ta centavos). AS Ssnaloaç.50 e 
Serviços lida - ME, inscrita no CNPJ sob o r' 45,250.42630001-20 e Insooção Estadual sob  no 

535.922.692.110. como valor 1.814,R$ I6.414,25 (Dezesse is mil quatrocentos e ooaroeze mas e 
lote e cinco ceotavos(. Bula Sonahiação Ltda, 0003034 0)0 CNPJ sob o n' 17500565)5000.54 e 
Inscoção Estadual sob 0089062760008,  coe, o valor 10141 de R51,IOO,SO(Um nrot e cem reais). ldei 
Comon:cação Sinalização V:ãn.a Ltdu, inscrita no CNPJ sob o O 41.850.666l5001.16 e Inscrição 
Enladual sob o n' 90891415-56, com o oalo. 00*) de Rã 20.120,00 (913r8e nrd cento e 0:038 1*4:5). 
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Estadual sob 00' 9058907554.30030 valor 10010,0$ 28.5)0,00 (Vinte e se,s msl qu:nrsetos 0,00)3 

reais). E determino que sejam elaboradas as documentações necessárias O. acordo somos termos 
legais. Manopolss. 10de Sane-no de 2023, Mor;, Eduardo Lopes Paulelo - Prefe i to Mn4.-puI 
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DADOS DO SOLICITANTE 
Nono Edo.o4,,5 BalhIoo'3o,M,00ul. II2050-1.ÓogáodeLo,.uio Dep1odoO.AJo. Corto, 000a,4340 
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COM REOIUGERAÇA0 03.00330022 

ANGELA scoLcoroCOE 

OLIVEIRA 
0015 328 679-30 

1?. L0000 
17 

ADREANA DE MFLLO DA 

ROSA 
00504)1334.00 12'  

LLGAR 
IR 

PINTO 

GUECES 

076 424 51"9 13' 
LUGAR 

14 
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11,417 

'6000° 23 

CARLOS EDUARDO ruE4300 
DA 

SILVA 

0503242 

9-45 
2' "";"P*33 

2'  

FARMÁCIA 

CANDIDATO CPF CLASSIFICA 
çAo 

TOTLASE 8005*00:005 
r,o,,no,asg-oa 1 * LUGAR 

SIcole.pbd.I0.pej.,.D'Rk.e.'O.amo.-Aoo ri* O0I'2023 

DADOS DO SOLICITANTE 
N000,: Loa Coo)., 4. S,Iç,, M.oiod. O1)400-1 Õr590 4, L.o.u9o; 000)341 de Saúde, (.040 9 Oosçbo; 
Mltce0.. ACEOMPANHANTES. Oro,, O.c, 0 Ecogol, Subnoob. Jose Ro,,4o1 M*I, o 0)140 M.nuel G. 
Retl DADOS DA 5'IAGEM. DaI. 4, 0,.ce,; 641)1. .0,. 0104202I.e 12h011 —torra. dl. 108/lI 0020 
o, 21189. Cooso ConDOa 0.10, do 4.06,,. OS 071.00, Trzcp000 43II5d Cn000 4600 
Fo.lsd.,do 4, 14800' (030,011., 0440.,,, 003TR .i,I0,4I4, ou even tos ' Oc,piOaI do 1I.,,o.s. ISoola,, 

03180 O'10030 4, ,  norma. 3000IR.0 00 4... Moroqo.I n' 191 1 12020. qco .j.rou. o eR4IRer310 do, 4,44).,, 
ll,p.i.m. 00000 03,01.2023. 

M.oioipi. de I0.pej.. O 'lO,.to' O:,,, - Aio 0) 0102 2303 

DADOS DO) SOLICITANTE 
N,, o,,; Ooao.osbo .0. 04.),. Met.; 012105-1 óti da L,oIaçã.' Depo de 5.04, C.m.. o., Tooç5o 
09034,40 ACOMPANHAIs'I'ES: 0..'.'.1 0),.,,,. 000 600rlr9a,lh9.uO 55005 DA VIAGEM: 0.3,48 
V,,6arn. .,oI. .0,. 000112023 ., 040004 1,0 moo dia 05:012025 ,, 17h00 [lenIr,,, E'sov.o',I V.Ioo, do 

d.e.'i.,' R$ 020.00 Tc.oeanoe., 03.iil,d.; c'o,'oo., 14.040 ,O,i.il Finalidade d. .o.ge. O'oo,uli. 
03g9490031....02033 ooiudo o. po,,00 1 (IPECCAN 0,34.04 0,0., olpole da, soeroao prelio'3083 30 LeI 
M9R4Ip8I R' 1911 20243, 330 aprove41e4  das 11.404.16 01)00. II 0)0(323 

SIsoko4o de I6.pojso. 0 . 000, ' 0,94,. - AIo 5' 4100 2020 

DADOS DO SoLICITASTE 
00000 Io*u,,odlo da M.... M.lAouI. 10264011. (4,0),, de LO90I4 0)10)10 do Saúde ('464400140304' 
Moloea.. ACOSIPANHAIaTES, M,aoo, C,s,4l,o,00 soeI aoormq..eMo3. DADOS DA 31*0054: 040 
d.Voagpm: .Od.d.a 00 012023 .a2ISO0eo,n,o 4,, 0401 2024o 23h00 Doo,,, Londrina Valor de 

d,.e,.,; RI 250,40. Tnorap,olo ,izI,z.du. C,o,ços 13800 4003.1). Fsr,,loI.do 4. o.on.' 0100-n08r3,4n10 

Õaooloo.. 8 .030033 0,6,040, 00000014 IIoo5rn.l P8.qlo.1040. Oeokco 00" o)e.rle 4.. 3033r08, 

202 3 

 SIcoIeOp)ad. I6.pzçã,.  D'O.,,,' D..6. - AIori' 004 2023 

DADOS DO SOLICITANTE 
Nono lo3ol,edoo 4, M,a, M,3So'ola, 1 12605.1 )1gau de L,.oçIo' D,p10 do Souto ('.04009 foe,olu 

M.t.coO,. ACOMPANIIANTES, Ol.o,, 0,.co0,o. com  ,00mçaoro.00e. DADOS DA VIAGEM: D.. 4. 

discou: ES 425.00. To.o,pooelirdol.do' Cr~ 10.00 otiu.. 4l. F)o.IoI.do  4. ,.age,. C0000lo. 

(bglo0.11ooIo. 004030,3 01,13.40, o,., .3030,; (00)04' DooO,ao eMA o,e,ol, das 1143.30' p000l06.6 5, Las 

Orunolpal n'. 10)1)020. 400 4pnooau 3opeonod das ,i,á.000 II..pojsrs D'O,,., 05 01 2023. 
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2.1. Que o Candidato não comparecendo ou não se pronunciando no 
prazo estabelecido neste item será automaticamente eliminado do 
Concurso Público, aberto através do Edital n°. O 1/2022 de 30/05/2022. 
III. Que a posse em cargo público dar-se-á no prazo de 1 5(quinze) 
dias contados da publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, 
ser prorrogado por igual período (art.35 da Lei Complementar n°. 
056/2020), e dependerá do resultado da inspeção e no atendimento aos 
requisitos estabelecidos no item 2 do Edital de Abertura do Concurso 
Público sob n°. 01/2022 de 30/05/2022, Anexo II deste. 
3.1. Será considerado apto se não apresentar restrições médicas que o 
contraindique ao exercício do cargo. 
3.2. O não atendimento de algum dos requisitos para investidura 
estabelecida no Edital de Concurso Público n°. 01/2022 eliminará o 
candidato do concurso. 
3.3. É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
IV. O disposto no presente Edital atende aos preceitos contidos na Lei 
Complementar n°. 057/2020 de 27/04/2020 (Dispõe sobre o Quadro de 
Cargos, os Planos de Carreira e a remuneração do servidor do Quadro 
Efetivo da Administração Pública de Coronel Vivida), na Lei 
Complementar n°. 056 de 27/04/2020 (dispões sobre o Regime 
Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Coronel 
Vivida-PR), e no Edital de Concurso Público N° 01/2022 de 
30/05/2022 e demais disposições legais vigentes. 
V. Que a publicação deste, além do Jornal Diário do Sudoeste de Pato 
Branco-PR, 	no 	endereço 	eletrônico: 
http:i'/www.diariomunicipal.com.br/amp/  - conforme autorizado pela 
Lei Municipal n° 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo 
Decreto n°7691, de 14 de julho de 2021. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 10 (dez) dias do mês de Janeiro de 2023, 134° da República e 68° 
do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

ANEXO! 
EDITAL N° 022/2023 de 10/0112023 
CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação 
Candidatos CONVOCADOS para assumir Cargo de Provimento 
Efetivo 
Decorrente de habilitação no Concurso Público, aberto através do 
Edital N° 01/2022, de 30/0512022: 
Cargo Público: Operador de Máquina Rodoviária 

1 Ordem 1 ClassIfI. 
ca ção 

1 Nome do Candidato N. Inscrição 1 Lotação Funcional 
Y. 1 1 

Ii 1 1 JEFERSON 	GONÇALVES I 174625 
Secretaria Municipalde Obras i 

DOS SANTOS Viação e Urbanismo 

ANEXOU 
EDITAL N° 022/2023 de 10/01/2023 
CONCURSO PÚBLICO 001/2022 - Convocação 
Requisitos para Nomeação 
Documentos Iniciais 

cópia da Carteira de Identidade; 
cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
cópia do Título de Eleitor e comprovante de regularidade eleitoral; 
cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do 
sexo masculino); 
uma foto 3x4 recente e tirada de frente; 
cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
cópia da certidão de nascimento e CPF dos filhos de até 16 (dezesseis) 
anos; 
certidão negativa de antecedentes criminais do Cartório Criminal do 
lugar onde tenha residido nos últimos 05 anos, expedida no máximo 
há 03 (três) meses; 
certidão negativa de antecedentes criminais Federal; 

comprovante de endereço; 
cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-
requisitos mínimos constantes do Anexo 1 do Edital 001/2022, 
Carteira de Habilitação conforme requisito exigido para o cargo. 
Para a cargo de Agente Comunitário de Saúde, 10  comprovante de 
residência, ou ainda através de declaração de residência, assinada por 
duas testemunhas, cabendo à administração municipal, nos termos do 
Parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.350 de 05/10/2006, exonerar 
unilateralmente o ACS na hipótese de não atendimento ao disposto no 
Inciso 1 do art. 6° da referida Lei, ou em função da apresentação de 
declaração falsa de residência. 2° comprovante de residência deverá 
ser apresentado, por ocasião da nomeação, pelo candidato habilitado 
no concurso 
demais documentos que a Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 
achar necessários, posteriormente informados no Edital de 
Convocação. 

ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da POSSE, deverá comprovar 
todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos 
documentos, implicará na eliminação do candidato, anulando-se todos 
os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público. 

Coronel Vivida, Estado do Paraná. 
Publicado por: 

Gracieli Santos de Quadros 
Código Identificador:9A6BE31313 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ERRATA 

ERRATA 
REFERENTE PORTARIA N° 049, DE 29 DE DEZEMBRO DE 
2022. 
ERRATA a Portaria n° 049, de 29 de dezembro de 2022. Súmula: 
DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação. Publicado na Edição 
n° 8298 de 30 de dezembro de 2022 do Jornal Diário do Sudoeste, e 
na Edição n° 2678, de 30 de dezembro de 2022 do Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Coronel Vivida, ONDE SE LÊ: 

NOME 	 CARGO 	 CPF N 	 IDENTIDADE N 

Juliano Ribeiro 	 Presidente 	083.666.709 05 	I0.325.813-6/PR 

LEIA-SE: 

NOME 	 CARGO 	 CPF N' 	 IDENTIDADE N 

Juliano Ribeiro 	 Presidente 	083.886.709-05 	I0.325.813-8/PR 3 
Coronel Vivida, 10 de janeiro de 2023. 

A NDERSON MA NIQ UE BARRETO 
Prefeito  

Registre-se e Publique-se 	Ç 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código ldentificador:D5B06CD3 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO 8082/2023 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ. 
DECRETO N°8082, de 09 de janeiro de 2023. 
Súmula: Divulga os dias de feriados municipais e estabelece os dias 
de ponto facultativo no ano de 2023, para cumprimento pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública direta e indireta do Poder 
Executivo do Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná. 
Considerando a necessidade de dar publicidade ao público em geral, 
os dias de pontos facultativos e feriados da Administração Pública 
Municipal; 

www.diariomunicipal.com.br/amp 	 65 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

DECRETO N°. 8077, de 29 de dezembro de 2022. 

Designa servidores para função de Pregoeiro, e da outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município e tendo em vista o dispostc na Lei Municipal n°. 2.989 de 2710412020 (que 
dispõe sobre a Estrutura Administrativa), Lei Complementar n°. 056 de 27107/2020 (dispõe sobre o Regime jurídico 
único dos Servidores Públicos de Coronel Vivida-PR) e Lei Complementar n°. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o 
quadro de cargos, planos de carreira e a remuneração). RESOLVE 

Art. 1° DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS ABATTI, portador do CPF no 044.650.189-16, para 
desempenhar a função de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de 
Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1 1  (primeiro) de 
janeiro de 2023 ã 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, e a equipe de apoio é composta pelos membros da 
Comissão de Licitação. 
§ 1°. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por encargo. a partir de 1 0  (primeiro) de janeiro 
de 2023. 
§ 21 . A Função Gratificada perdurará enquanto o funcionário atuar como Pregoeiro. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação 
funcional, Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 21  DESIGNAR a Servidora lANA ROBERTA SCHMID, portadora do CPF n 050.669.369-47, para desempenhar 
a função de Pregoeira, para realização de licitações na modalidade de Pregão para o Município de Coronel Vivida e 
o Fundo Municipal de Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1 0  (primeiro) de janeiro de 2023 à 31 
de dezembro de 2023, e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de Licitação. 
§ 1 1 . Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro 
de 2023. 
§ 2 1 . A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária atuar como Pregoeira. 
§ 30  A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições administrativas exercidas no órgão de lotação 
funcional, Secretaria Municipal de Administração 

Art. 3 1  Os pregoeiros, ficam autorizados a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da 
especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada. outros servidores do Município, técnicos da área. 
para auxiliar na análise das propostas e documentos. 

Art. 0 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, iniciando os seus efeitos a partir de 1 0  (primeiro) de 
janeiro de 2023. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro 
de 2022, 1330  da República e 67 1  do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 	 7 
Carlos Lopes 

Secretário Municipal de 
Administração 



ON 

A e." 

digital por EDITORA 

rigi 

EDITORA 	Assinado de forn'

JURITI 	JURITI 

Ji io IO SLUOES11  LTDA:801 920 LTDA:80192081000108 
Dados: 2022.1 2,29 

• 	 • 	81000108 	16:27:22-0300' 

Publicaçoes Caderno Integrante da Edição no 8298  L 	Pato Branco, 30 de dezembro de 2022 

Este espaço é destinado a publicação de editais públicos ou privados que tem como finalidade tornar público as informações a cerca dos atos e fatos ocorridos, 
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câmaras municipais, empresas de economia mista, autarquias, entidades, associações, instituições, empresas e outras denominações que tenham a 
necessidade de tornar públicos seus atos. 

1 
Comarca de Pato Branco Estado do Paraná 

jO Serviço de Registro de Imóveis 

EDITAL DE INTIMAÇÀO 
(NEGOCIO FIDUCIÁRIO) 

A Oficial do 5' Seo -siçn de Registro de Imóveis da Comarca do Pata Brsiico-PR., nos sorrias d,' 
are. 	 o '1 26 da Lei ' .514 1997, INTIMA CILAUDIOMIRO SAMPAIO o ANA ('HRIEnNI 
MORAtOS, a coriparecerrir na Soa Assis Brasil, ir' 353, Bairro Brasilia, odor as 08:30-11:00 o 
13:00-17:00 horas doa dias idro de segunda a sexta-feira. se p0520 iorprorrogavcl de 15 lqsinaol 
lis,. e contar dedo Edital, para PAGAMENTO (poergação da mora) dos valores devidos em 
arvora. liam corri, ira que corariam ar) a data dai cagamorvi, acrescidos das despesas legais. 

IMNN ite.ç as, curnirois, do iirsoçunsrtrio com glosaria fldarlâs'ia o' 14444C1 12922, liorradir ore, 
2012. registrada sri)' a o' R-2, na matricula is' 452:13. dessa Sorcsnsia, sob, prosa do 

moreis, antecipado do toda a divida, consolidaçdsr da pr,sposrdadr do imóvel em fator da 
credora e imediata esocricão da divida através de lendo ensraludlciai do imóiel. 

a 
Comarca de Pato Branco. Raiado do Paraná 

1 9  Serviço de Registro de Imóveis 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
NE(;ÓcI() FIDUCIÁRIO) 

A Oficial uSa 1' Serviço de Registro de Inti da Casnriesa do Paia BrriocuoPR, nas tronos da 
are 26 da Lei o' 9.31411997. INTIMA EVA7SDRO LUIZ RODRJGUES, a comparecer na 
Rua Assis Brasil. o' 353. Bairro Brasilia, entre as 00.50-11.00 e 13:00-17:00 horas das duas 
urons de segunda asroia-lo,,'a. ou. prazo imprarrogicel de IS lqaioael dias, a contar deito Editei, 
para PAGAMENTO (psrg4ç3ir do mura) duo ralares devidos em atrasa, bem oitos, s,u que 
uorcrrrm até a dais dai pagon0000us. acorocidos das desposas legais. roferernos as' cosinara de 
tinaiic,ensacam garantia Odueidria n 84444060)1222. Povoada em 14037 2014. registrado 

a o' 6-9. na matricula o' 38.103. dessa Sorrensis, saIr pena do urroimortii antecipado de 
todas divida. oaosaludeçda da propriedade do imóvel em favor da credora o iirediasaeoeousçda 
da divida oir.oéu de leiiisa re,itajuuduuial do iniuvel,  

niseulispio SOE P0055 81551150 	 - 
SOMADO DO P55EÇO5S  71' 1152122- P00585550 Is' 4002022 

A% 180 SESSÃO Pi IÁLICA PARA.UERT 1 IRA DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

2271.67 o. ,orrasao eOataaites mAmasses e adoouoaiasr au sfra. nesuasesso da asna. Rosome e áeuas 
rics,aua. oada,ries. sseua.avs: drenas,.. du.,sae,ai. ,,,evs e 0,5.5, o10ta0irr risr,raa, .,Oalasr00 lu,,5a1'aias. 

,rossesdaraoo da Srs,Osea as Esç.a000 Laseoiueadeesss(e4cadroOpdso esuu.aaideoab.lrr.su.r.omaeerarcrsau 

.vrrduupc* do Prse,ssoos rio Pa.'çsa das pioçsasaic. hab.bouMs acoSsa o5mroeaçac pudarko suo a5rdse ruiu  iolui..ro 
uaoi l210.i 110304. e.sora,i 'o.r .'2 f: a:. , .cu,c,s POr, Remos lide deeev500 da 1022 Liara.-,ma, 

 POc8..r Prrold~ iak.ia, da (a4. Par..a.at. da Uslesasla. 

%tL7.iClPSii DE PA'000155'aC55 
EXTRATO SE HOMOLOGAÇÃO E aDiE IIICAÇÃO DE LSCOTAÇÃO, PREGÃO 7..' 105/2522. 
PassCLvsO: 50512021 I1005SLOGI5 O PadoCESSs) LICITATÕRJO QUE TEM POR OBJETO: 
Poruaçao de sersoco momices espacsiseade. para realaaçdo da Easaue do CBRJPssrviaoas Ii Prova de 
casga coaria, r,osio de eoariiri coaria Didif 011 20SO4M: rmc,saa OSTOut 0)841,0577 5r055 e O°0-5-iuOE 
d.55 94 po-a posier,uo oiaasuo loa po4das i050crsus de aereiiaçua o nsoderrseac*a ris. S000aaro Eogsoeai 
ruahsuelussiLsrerrrcr5SPoiaisoeArpimsrruarquuimmicoaoscaapivasrpuia5rv,oaa 
ruiseicipai do Dosenioiiunienia Ecosrarr,ca aroriie,nc s03ao. RSTEIsGU'iOd4e1..4 E 4Cl'S.OÜRls sPDÂ. 
possua iuriuSc.a de drrnso peucoila. inasvuu na COPO es' 11.025 009litiOi'O1. cmii o tatuo usai udo RI 00:40.10 

aro Ssarru'a. 28 da Oreacirrsdo 1022 Rrrbsorl'aetur - Piafruio 

ML.SICIPI5) BE EST5) BRANCO) 
EXTRATO DO CICN'tR,5aTO II' 37512822, PREGÃO) EI.ETRS)'lIC'II 71' 505/2122 - PROCESSO 
7.' 300/2822 P58765: OaOrsrro,pru de Paaa Brasruo, CNP2 71' 7E,995.445r0001.34 o 8001 
ENGENHARIA E ACE.SSORIÃ LTDA. maccia no ('NPJ o' 22.525000000-02 00.1810: 
Ptcoaçirr do aersrçrss rsors-sos esperialieasJoa para rraivaaçãa de Eoaauo de C'BR Pasiorsosa Su5ida, 
prosa do sirga easdr,ea, rniirsdsr do rrrsaiii oraria 0017 033 2(iO4.Mlrmtoas 507H DiOsI, 507.75015 
o DOER-ME 0.5944 soa s0000im eIabseaç5a das prs'Seros rroe,ccs de amplraçdo e soademoieaç5c do 
Aorurposorr Rcsjiusuai Pooteraun los'ss.ai Lrroresoc 'ardas, /SBNll 5 poiso dia pri7esrr stslsusOdsriou arca 
03ocscrsado p04 Secretaria Sslso,orpal de Oos.rssicsmerrio Fascs,~ esrefeomc aegue.O'AI.OR 
TOTAL: 05300iRt.isu. Para Iiracoo, 28 de t)oeoornia da 2022 Ãdsiioa Mora CaseI, - Ilepoeoanlsstic 
Logai R,u)1o,sr Canlsi - 'roteiro 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE-- PR 

AVISO 1)1v lICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO N' 13312022 

O Município de Itapojara DOesto, Estada do Paraná, torna públiçrs, que fará 

realizar licitação na modalidade de Edita] de Pregão Elelrõnico, tipo menor preço 

par Ilem, ora dia 17 (de7.0560le) de Janeiro de 2023, às 16h:O0min (dezesseis) 
li,rrau Ornutsrvrsrosss sshjrrss a selea,4ss do 5onspssssaa s'ivaosdsrssossrrat.asarr ulremsoorca 
especializada na cssnmroual,zaçJe de venoveiculo a0000000or, nsmc,ss, paro uso dor 

Departamento Municipal de Saade. 

O prazo para envio das propostas e documentos de habilitação é ali as lhhflflmun 

(dezesseis) horas do dia li(dezessete) de Janeiro de 2023 

Outras inlisnoaçàes pisderisur ser obtidas através diz Edital de Pregàsr Eletrônico N' 

03312022, sri horário das ORh:Oflmiss às 12h:Oflmin e das 13h:30mss às 17h30mis 

heras, na vede da Prefeitura Messs'spal de Itapejsr. D'Oeste - P0.. no endereço 

eietrcmn,co 	 haio S-0io00d.iva's'or arao,bc'ispusssçs 	 e 

u'ss'w.compraegoveroameesain.gav.br. Maiores informações em cantata reto 

Telefone (046) 3526-0300. 

Itapejara D'Oesle.PR, 1h (dezesseso) de Dezembro do 2022. 

Vladeosso Lucini 

Presidente da Comissão de Licitação 

Decreto N° 221 2021 

DECRETO 35012022 

SVMUL 	- Abra Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento vigente do Morno/pio. 

Elidio Zimermor do Mora.,, Prefeito Man/olpai das 
Marsuoairuoero, Estado do Pairada 'o uso da asas 
atribuições legais, a siba,ovaridO os dispositivos constantes 
do art. 43 - parágrafo 1' - Incites ii 
da Lei Federal o' 4.320/64 as considerando o. art. 4' da Lei 
Municipal ir' 2276/2020. da 09 ri. Noc.mbro da 2021. 

DECRETA 

Art. O' - Foi soado no Orçamento Dardo do Munsupso da Mar9ues000tra. Estado do Potará. 
um Credito Adssovai Suplomroelar roroisota sascroiouo rataosaas de 2022. 5v oalO, da RB 
014.906,75 (S,iacantoB. Oitenta  Quatro Mil Nas.osi000s o 0.a.as.is Reais e Datamos 
• Cinco Ca006aoes), para reforço da dotações orçamartaruas. conformo discriminadas te 

Art. 2' - Como recursos pote cobertura oo credito adicional suplementar a, que trai, o 
prestem, Decreto, o Excesso ,r, Arrecadação, de acordo com o ice provê o ocasos 11. 
parágrafo primeiro do antigo 43 da Leu frde,ei 1,320:64. 

Aro. 3'- Es. Devearo erra cm or9et na dato dessa prubsoaçao revogadas as dupoesuções 
em colt181,0 

Aol. 4 - Revogam-se as o:spos:çoon em Oontrd,rv. 

Gabinete da Prefeito Mornicupdo de Mang,ueur,nha, em 290o Dezembro 062022 

ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N- 048. de 28 

1:

dezembro 

 
04, iNUL 

5.0mb ssrr da 25:1212522. Ssmusa: D.a.gsa 5.r's,OUria pala kzrçuo da peagsasro 
O puslSaças ria irlagea sal aios ascuma e000rOa.se 5.spso(eH no aaguatrsa .erOaeaça asacsrrss. 
r,5/;'raes'n.o,s, .ero,'srasa rcLD/a:u: - ooeSsrns a.u50,,aaac pala L. tOsuraotsu o' 0065 as25 as mau 
a. 2521 ra5a.ssrtaaa pasa Daosets rr' doar, da 14 a. oas as 2020 

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - P0. 

Extrato Contrato N° 3445/2022 

Contratante: Município de ltapejara D'Oeste - PR, ln,sCrjll) no 

CNPJ/MF sob o 5  76.995.43010001 - 52. 

Contratado: Revintedisi Equipamentos Médicos LIda - EPP. inscrita no 

CNPJ/MF sob o o' 27.074,49810001 - 93. 

Objeto: Cosstrataçào de empresa especializada na comcrcializaçôa da 

materiais, equipamentos e prestação de serviços de manutenção, 

consertos e reparos nas geladeiras de ao'rnazeoameolo de medicamentas 

e vacinas das Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde 

de Itapejaro DOeste - PR conformo objeto do Edital de Pregão 

Eletrônico N° 020/2022. 

Valor do Contrato: R$ 16.900,00 (Dezesseis ris) e novecentos reais). 

Vigéncia: De 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022 até 29 (viole e 

nove) de Junho de 2023. 

Data do Contrato: 29 (vinte e nove) do Dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR 

Extrato Contrato N° 344612022 

Contratante: Município de Itapejaros D'Oeste - P0., inscrito no 

CNPJ/MF sob o na  76.995.43010001 - 52. 

Contratado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, inscrita no 

CNPJ/MF sob  ri* 61.198.164 0001 - 60. 

Objeto: Contrafação de empresa especializada na prestação de serviços 

de fornecimento de seguro automotivo para veículos, Caminhões e 

ônibus, pertencentes a 'rota municipal do Município de Itapejara 

DOeste - P0.. conforme objeto silo Edital de Pregão Eletrônico N' 

022/2022. 

Valor do Contrato: ES 38.000,00 (Trinta e oito mil reais). 

Vigéocia: De 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022 até 29 (vinte a 

nove) de Dezembro de 2023. 

Data do Contrato: 29 (% inte e nove) de Dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - PR 

Extrato Contrato N° 344712022 

Contratante: Município de Itapcjara D'Oeste - PR. inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 76.995.430/0001 - 52. 

Contratado: Map&e Seguros Gerais S. A., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n°61,074.175.0001 - 35. 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de fornecimento de seguro automotivo para veículos, caminhões e 

rãoibsas pertencentes a frota municipal do Município de Itapej'ara 

D'Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Pregão Eletrônico N' 

022/2022. 

Valor do Contrato: RS 6.47996 (Sois mil, quatrocentos e setenta e 

trave reais e noventa os sois centavos). 

Vigéncia: De 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022 até 29 (viola a 

nove) de Dezembro de 2023. 

Data do Contrato: 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE - PR 

Extrato Contrato N° 344112022 

Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR, inscrito no 

CNPJ/MF sob o a  76.995.430/0001 - 52. 

Contratado: D A Ansi Monitordme000 e Segurança - Me, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n ' 44.929.125 0001 - 76. 

Objeto: Contrafação de empresa especializada na prestação de serviços 

de monitoromento de segurança para os prédios da Administração 

Municipal do Município de llapejcsaa D'Oeste - PE, conforme objeto do 

Edita) de Pregão Eletrônico N °  02312022. 

Valor do Contrato: R$ 4.670,00 (Quatro nsil, seiscentos e setenta reais). 

Vigéncia: De 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022 até 29 (vinte e 

nove) de Dezembro de 2023. 

Data do Contrato: 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022. 

MUNICÍPIO DE ITAI°EJARA D'OESTE - PR 

Estrato Contrato N° 344912022 
Contratante: Município de Itapejat'o D'Oeste - PR invcr:tnt rut 

CNPJÍMF sob o n' 76.995.430/0001 -52. 
Contratado: Pedreira Santiago Ltda. inscrita no CNPJ/MF sob o n" 
77.744.13410000 -41. 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de locação de britador móvel, destinado a brisagem de Cascalho a ser 
utilizado na resestiesesto das estradas vicinais do Município do 
Itapejara D'Oeste- P5,. conforme objeto do Edital da Pregão Eletrônico 
N' 02512022. 

Valor do Contrato: 0.5 263.50000 (Duzentos e sessenta e três mil e 
quinhentos reais). 
Vigéncia: De 29 (vinte e nove) de Dezembro de 2022 até 29 (vinte e 

nove) de Junho de 2023. 
Data do Contrato: 29 (vinte enove) de Dezembro de 2022. 

MX5NICetIO DE C500PmP,ZtrmeO:PR. 
AVISO DE LIC/TAÇÂD 

0000,400. P,c5ao. 0010 ir' 14172022. tom. EI.i000acs. Piasatoon'a: tESs.rome,acr,00asoasr :s's c: 
çf Data da LiCitaÇáo Do 16 de janeiro de 2023 ás 09 00 (nove) neI Obielo , COtanita~ de 
Ssrarçosos T,assoeor, f.codsr Mun:sRai . Airsrdalos Coorslala.. vaSco aedrOaOs 0$ 3.073.043.07. 
~o Sas'eçon. O Edital momos-na e eustsosiçao doa , ,sS.eaa.asios nu Prado da Pta5.euil  da 
COropeizuoVe. D'osSo de LuoiaçO,a e Contratos, Rua MsgsR Provcgio OurpoC r' JOt' - 

Crrspsozrsna.'Ps, das 08 "12 00 a das 03.00-0703 ria. 5 'O arO.oaço adssosrroo 

s'ria..03lvO -': 7 ' ('r,sVr 5: IrriormaçOes pais Wlaemr.: 146/ 3242.8614 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N° 242/2022 - ID N° 242/2022 

EXTRATO DO CONTRATO N° 242/2022 - ID N°242/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 150/2022 
PREGÃO ELETRONICO N° 109/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL 
CONTRATADO: KARINA RAQUELE QUINTEIRO MARCO 
05022765926 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
INSTALAÇÃO DA SALA MAKER, QUE SERA UTILIZADA 
PELOS ALUNOS MATRÍCULADOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL DE 1° AO 5 0  ANO DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
VALOR GLOBAL: R$ 2.245,00 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e 
Cinco Reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022 

Publicado por: 
Anderson Muniz da Silva 

Código Identificador:8367CCF9 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
EXTRATO DO CONTRATO N° 244/2022 - ID NO24422 

EXTRATO DO CONTRATO N° 244/2022 - ID NO24422 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 149/2022 
PREGÃO ELETRONICO N°108/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL 
CONTRATADO: MK SCHITICOSKI - ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MINIDICIONÁRIOS DA LINGUA 
PORTUGUESA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS 
ALUNOS MATRICULADOS NO 3°, 4° E 5° NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS. 
VALOR GLOBAL: R$ 4.565,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta 
e Cinco Reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência será de 12 (doze) meses, 
contados da data de assinatura do contrato. 
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2022 

Publicado por: 
Poliana Papker Lavail, 

Código Identificador:E72AE493 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO N° 8.077 DESIGNA SERVIDORES PARA FUNÇÃO 

DE PREGOEIRO 

DECRETO N°. 8077, de 29 de dezembro de 2022. 
Designa servidores para função de Pregoeiro, e da outras 
providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 
n°. 2.989 de 27/04/2020 (que dispõe sobre a Estrutura Administrativa), 
Lei Complementar n°. 056 de 27/07/2020 (dispõe sobre o Regime 
jurídico único dos Servidores Públicos de Coronel Vivida-PR) e Lei 
Complementar n°. 057 de 27/04/2020 (dispõe sobre o quadro de 
cargos, planos de carreira e a remuneração), RESOLVE 
Art. 1° DESIGNAR o Servidor FERNANDO DE QUADROS 
ABATTI, portador do CPF no 044.650.189-16, para desempenhar a 
função de Pregoeiro, para realização de licitações na modalidade de 
Pregão para o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de 

Saúde do Município de Coronel Vivida, para o período de 1° 
(primeiro) de janeiro de 2023 à 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, 
e a equipe de apoio é composta pelos membros da Comissão de 
Licitação. 
§ 1 0 . Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por 
encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 

§ 20. A Função Gratificada perdurará enquanto o funcionário atuar 
como Pregoeiro. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições 
administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, Secretaria 
Municipal de Administração. 
Art. 2° DESIGNAR a Servidora lANA ROBERTA SCHMID, 
portadora do CPF n° 050.669.369-47, para desempenhar a função de 
Pregoeira, para realização de licitações na modalidade de Pregão para 
o Município de Coronel Vivida e o Fundo Municipal de Saúde do 
Município de Coronel Vivida, para o período de 1° (primeiro) de 
janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, e a equipe de apoio é 
composta pelos membros da Comissão de Licitação. 
§ 1°. Mediante o disposto neste, fica concedida Função Gratificada por 
encargo, a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 
§ 2°. A Função Gratificada perdurará enquanto a funcionária atuar 
como Pregoeira. 
§ 3°. A Função constante neste, é sem prejuízo as demais atribuições 
administrativas exercidas no órgão de lotação funcional, Secretaria 
Municipal de Administração. 
Art. 3° Os pregoeiros, ficam autorizados a convocar, além dos 
membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do 
objeto ou da documentação apresentada, outros servidores do 
Município, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e 
documentos. 
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
iniciando os seus efeitos a partir de 1° (primeiro) de janeiro de 2023. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2022, 133 1  da 
República e 67° do Município. 

ANDERSONMANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se  
\r 	-) 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Gracieli Santos de Quadros 

Código Identificador:DEI C747B 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PORTARIA N° 049/2022 

PORTARIA N°. 049, de 29 de dezembro de 2022. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, em seu artigo 24, alínea "b" Inciso II, 
RESOLVE: 
Art. 1 0. DESIGNAR Comissão Permanente de Licitação para a 
realização de licitações do Município de Coronel Vivida e do Fundo 
Municipal de Saúde de Coronel Vivida-PR, para o período de 01 de 
janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, composto pelos 
seguintes membros: 

NOME CARGO CPF N IDENTIDADE N 

Juliano Ribeiro Presidente 083.866.709-05 10.325.81 3.8/l'R 

Elaine Horrolotro Membro Efetivo 765.002.689-20 5.331.707-3/PR 

Fernando de Quadros Abalti Membro Efetivo 044.650.189-16 S. 78.961 -4/PR 

lana Roberla Schmid Membro Efetivo 050.669.369-47 8.407.675-9/PR 

Atine Mari dos Santos Canova Membro Suplente 053.900.389-16 9.782.955-1/PR 

Douglas Cristian Strapazzon Membro Suplente 041.032.719.06 8.907.764-8JPR 

Flaviane Gubers Siqueira Membro Suplente 077.573.439.09 10.672.157-2IPR 

Grasieli Cerbatlo Membro Suplente 060.497.399-35 9.512.291.4/PR 

Art. 2°. DELEGAR poderes para JULIANO RIBEIRO, Presidente da 
Comissão, para assinar editais, avisos e oficios decorrentes das 
licitações. 

Art. 3°. No caso de falta de algum dos membros efetivos durante as 
sessões, o mesmo poderá ser automaticamente substituído por um 
membro suplente, sem qualquer prejuízo ao trâmite do processo. 
Art. 4°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, iniciando seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 2023. 
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Conferido à: FERNANDO DE QUADROS ABATTI 

01) 

CPF: 044.650.189-16 	Município/UF: CORONEL VIVIDA-PR 
Entidade: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Evento: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 

Data/Período: 15 DE SETEMBRO DE 2020 

Local: EGP ONLINE 
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Curitiba, 11 de Novembro de 2020 

Helio Gilberto Amaral 	 Nestor Baptista 
Diretor da Escola de Gestão Pública 	 Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEFR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertificado?codigoValidador=0857e1  25-cO2f-473a-9443-
7286c572e1 2f&nrCPF446501 8916 
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0FF: 050.669369-47 	Município/UF: CORONEL VIVIDA-PR 
Entidade: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

Evento: CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 

Data/Período: 22 DE MAIO DE 2020 
Local: EGP ONLINE 
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Curitiba, 15 de Junho de 2020 

Helio Gilberto Amaral 	 Nestor Baptista 

	

Diretor da Escola de Gestão Pública 	 Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

OFÍCIO N2  52/2023 

PROTOCOLO N2  51/2023 

DE: 	iuliano Ribeiro 

Presidente da Comissão de Licitação 

PARA: 	Procuradoria Municipal 

DATA: 15.03.2023 

Conforme previsto no parágrafo único do art. 38 da Lei Federal n 2  8.666/93, 

encaminhamos Minuta do Edital de Licitação e anexos, Registro de Preços para futuras e 

eventuais aquisições serviços de recarga de extintores e aquisição de extintores novos para 

atender as necessidades de todas as Secretarias da Administração Municipal. 

Cordialmente, 

L 
Jultano Ribeiro 

Presidente da CPL 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coroneivivida.pr.gov.br  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PARECER JURÍDICO 

Direito Administrativo. Licitações e Contratos. 
Pregão Eletrônico. Análise jurídica prévia. 

Senhor Prefeito, 

Trata-se de solicitação para implantação de registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de serviços de recarga de extintores e aquisição de extintores novos 
para atender as necessidades das Secretarias e Departamentos da Administração 
Municipal, conforme termo de referência, requisição de necessidades e demais 
especificações encartadas aos autos. 

Os autos estão devidamente paginados, nos termos do art. 38 da Lei n 
8.666/93. 

No que diz respeito à formação do procedimento licitatório, o mesmo 
encontra-se instruído com os seguintes documentos, no que importa à presente análise: 

a) Termo de abertura ejustificativa (fis. 02); 
b) Termo de referência (fis. 03/10); 
c) Dotação orçamentária (fis. 11); 
d) Mapa comparativo e orçamentos diversos; 
e) Minuta do edital (fis. 52/102); 
f) Portarias designando a comissão de licitação e pregoeiro (fls. 103/114); 

Na sequência, através do ofício n 2  52/2023 de 15.03.2023, o Presidente da 
Comissão de Licitação encaminhou o processo a esta Procuradoria, para a análise prévia 
dos aspectos jurídicos da minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, 
da Lei n 2  8.666/93. 

Este parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no controle 
interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória da licitação. 

I. ANÁLISE JURÍDICA 

O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n 
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

Nos termos do parágrafo único do art. 1 2  do referido diploma legal 1 , são 
considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 

Veja-se que o artigo 3 2, inciso II, da Lei n 2 . 10.520/2002 estabelece que: 

"Art. 3Q A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

(...) 
71&~ 1-1 

1 Art. 1Q da Lei nQ 10.520/2002: "Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que 
será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado." 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoria@coronelvivida.pr.gov.br 	UMA CIDADE PARA TODOS 
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II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição;" 

Por sua vez, o Decreto 3.555/2000: 

"Art. 3 2  Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de 
bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de 
licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a 
garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a 
compra mais econômica, segura e eficiente. 
(...) 

§ 2. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos no edital, por meio de especificações usuais 
praticadas no mercado." 

O objeto e/ou serviço deve estar descrito de forma clara, objetiva e suficiente 
a atender a demanda administrativa e, consequentemente, ao interesse público. 

O bem comum é aquele considerado de fácil julgamento bem como de simples 
verificação de suas características, sem necessidade de grandes avaliações ou complexos 
laudos técnicos; também, o bem comum é de fácil comparação entre produtos da mesma 
natureza (similares). 

Em suma, o conceito de bens e serviços comuns, nos termos da legislação 
vigente, norteia o administrador a selecionar o pregão para adquirir o objeto cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de 
especificações usuais do mercado. 

Os bens e serviços comuns são aqueles cuja caracterização traga elementos e 
critérios objetivos de julgamento, de rápida e simplificada análise, mas criteriosa avaliação 
do produto ou serviço. Apenas aqueles bens e serviços considerados comuns, produto de 
consumo, fabricados em massa, disponível em vários estabelecimentos comerciais, no caso 
de bens, e realizado por vários prestadores, no caso de serviços, vez que são "comuns", é 
que podem ser adquiridos através da modalidade "Pregão." 

Feita essa abordagem técnica, em análise as especificações contidas no 
Termo de Referência, verifica-se que os serviços e bens objetos da aquisição se enquadram 
no conceito de bem e serviço comum. 

H. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

O pregão é regido pela Lei n 2  10.520/2002, o Decreto n 2  3.555/2000, e, 
subsidiariamente, a Lei n 2  8.666/93. 

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram 
estabelecidos no art. 3 2  da Lei n 2  10.520/2002, que assim dispõe: 

"1 - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de-
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções / é1- 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
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por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso 1 deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 
promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; 
e 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do 
órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre 
outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a 
adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor." 

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos 
autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se for o caso, 
apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela Administração. 

Destaque-se que, nos termos do Acórdão n 2  2.605/2018 do Tribunal de 
Contas do Paraná, uma vez regulamentado o pregão eletrônico na esfera municipal (Lei 
Municipal n2  1.708/2003 e Decreto Municipal n 2  3.262/2006), há que se priorizar o 
mesmo, o que foi observado no caso em exame. 

11.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (ARTIGO 32,  INCISO I. DA LEI 
10.520/02) 

Ø Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da legislação de 
regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente (ou, por delegação de 
competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente encarregado da contratação no 
âmbito da Administração) 2, a quem cabe indicar os elementos técnicos fundamentais que 
o apoiam. 

A realização do pregão e de qualquer outra contratação somente se justificará 
quando houver uma necessidade ainda não atendida. 

No caso em análise, a contratação está motivada na justificativa de fis. 3, item 
2 do termo de referência. 

E importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que 
os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para 
todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos 
motivos apresentados. Recomenda-se, por isso, especial cautela quanto aos seus termos, 
que devem ser claros, precisos e corresponder à real demanda do Município, sendo 
inadmissíveis especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação, ou 
superiores às necessidades da municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas,,- 
tecnológica e/ou metodologicamente. 7 
2 Lei n2  10.520/2002, art. 3Q,  1; Decreto n 9  3.555/2000, art. 8, III a. 
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A Lei n 2  10.520/2002 (art. 3 2, 1) determina também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de habilitação/qualificação, os 
critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do 
futuro contrato. 

Esses requisitos foram atendidos. 
Desse modo, a justificativa apresentada mostra-se coerente e observou a 

demanda e as exigências indispensáveis à realização da atividade administrativa. 

11.11. DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA DEFINIÇÃO DO OBJETO (ARTIGO 
32 INCISO II. DA LEI 10.52 0/02) 

O objeto do certame deve ser definido estabelecendo-se a quantidade, 
volume da aquisição ou prazo para a contratação dos serviços e depende da necessidade 
da contratação, ou seja, a definição do objeto visa atender uma demanda que se encontra 
reprimida, sendo que sua apropriada e adequada descrição levará ao êxito da contratação 
e, consequentemente, na correta utilização do erário. 

Por sua vez, o Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do 
pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, 
como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve propiciar a 
avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento 
e o prazo de execução contratual. 

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 82,  III, "a" do Decreto 
n 2  3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela autoridade competente, 
exigida na Lei do Pregão (n 2  10.520/2002). Desse modo, deve haver a consonância entre o 
objeto detalhado pela área requisitante e aquele definido pela autoridade competente, 
constante da minuta de Edital. 

Para a licitude da competição, impende também que a definição do objeto, 
refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do Município, 
evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes de conduzir à 
limitação da competitividade do certame. Registre-se que não incumbe à Procuradoria 
avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, 
recomendando-se à Administração que verifique o cumprimento deste requisito. 

Convém lembrar que o art. 7, § 42 da Lei n 2  8.666/93, veda a inclusão, no 
objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades. 
Em atenção ao preceito legal, a correta definição do objeto impõe a apresentação dos 
quantitativos estimados para a licitação, de forma justificada, mesmo que sucintamente. 

Quanto ao objeto do certame, houve o cumprimento e a observância de todo 
o exposto. 

11.111. DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 32,  INCISO III DA LEI 
10.520/02. 

Quanto à justificativa das definições referidas no inciso 1, do artigo 32,  da Lei 
10.520/02, basicamente, se compreende como sendo a necessidade de contratação, 
definição do objeto do certame, exigências de habilitação, critérios de aceitação das 
propostas, sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive, com fixaçãtr,  

/t.  
IJOW 
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dos prazos para fornecimento, o que foi devidamente observado, assim como a questão 
técnica. 

A especificação clara e precisa do objeto, bem como de todos os elementos 
que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem empregados, critérios 
ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso 
ordenamento jurídico (artigo 3 2 , inciso III, da Lei 10.520/02) 

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administração 
obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Observe-se que as empresas pesquisadas devem 
ser do ramo pertinente à contratação desejada (Acórdão n 2  1.782/2010-Plenário) e que 
não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n 2  4.561/2010-
1 Câmara). 

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas 
nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas comuns são a 
limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados no 
varejo, quando o volume da contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução 
dos preços obtidos. 

Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja adequada às 
características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado 
recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de consulta através de 
outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de compras e avaliação de contratos 
recentes ou vigentes. 

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos: 

1) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-
0909-10/07-1); 
2) A caracterização completa das empresas consultadas, com 
menção ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-
1); 
3) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de 
maneira fundamentada e detalhada (AC- 1330-2 7/08-P); 
4) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-
3889-25/09-1). 

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para 
aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a verificar a existência de 
recursos suficientes para acobertá-la. 

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da 
participação no certame 3, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para 
definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de 
pequeno porte e sociedades cooperativas. 

O Decreto Municipal n 2  6.529, de 05 de fevereiro de 2019, regulamentou os 
mecanismos para estabelecer o preço estimado ou de referência para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços, o qual é de observância obrigatória. 

Art. 18, 1 da LC no 12312006; Art. 6 1  do Decreto n° 6.20412007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007. 
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Observa-se acentuada disparidade entre os orçamentos coletados, razão pela 
qual sugere-se seja optado pelo menor preço ou desconsiderados os valores 
excessivamente elevados, nos termos do §5 2  do art. 2 2  do referido Decreto Municipal. 

III. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

A Lei n 2  10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a verificação de 
que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 
quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à 
habilitação jurídica e qualificações  técnica e econômico-financeira". 

Como se pode perceber da análise da minuta de edital, que todos os 
requisitos estão presentes. 

IV. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Outra exigência da Lei n 2  10.520/2002 é que a autoridade competente defina 
os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3 2, 1). 

Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação tocante 
aos critérios de aceitação das propostas. 

V. DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A Lei n 2  8.666/93, aplicável subsidiariamente aos pregões, estabelece que a 
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços 
comuns. A declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, com indicação de 
rubrica específica e suficiente, cumpre com o presente requisito. 

VI. PREGÃO ELETRÔNICO 

O pregão eletrônico encontra permissivo na Lei Federal n 2  10.520/2002. 
Destaque-se que, nos termos do Acórdão n 2  2.605/2018 do Tribunal de 

Contas do Paraná, uma vez regulamentado o pregão eletrônico, há que se priorizar o 
mesmo, conforme verifica-se no presente procedimento. 

VII. DA PESQUISA DE PREÇOS E DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os elementos 
que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem empregados, critérios 
ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso 
ordenamento jurídico. 

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administração 
obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Observe-se que as empresas pesquisadas devem 
ser do ramo pertinente à contratação desejada (Acórdão n 2  1.782/2010-Plenário) e quê7' 

IJOW 
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não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n 2  4.561/20 10- 
la Câmara). 

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para 
aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a verificar a existência de 
recursos suficientes para acobertá-la. 

Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da 
participação no certame4, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para 
definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de 
pequeno porte e sociedades cooperativas. 

Destarte, pela documentação acostada, demonstra-se o correto 
preenchimento de tais requisitos. 

VIII. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO 

Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a 
definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao 
gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação. 

Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a autorização 
para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V, do Decreto n 2 3.555/2000. 

IX. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

Para a realização da licitação, a autoridade competente deve designar um 
pregoeiro, dentre os servidores do Município, cujas atribuições incluem o recebimento das 
propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Anote-se que o 
servidor designado deve ter realizado capacitação específica para exercer a atribuição. 

Também deve ser designada, pela mesma autoridade, uma equipe para 
apoiar o pregoeiro em suas atividades, integrada em sua maioria por servidores ocupantes 
de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro 
permanente do Município. Percebe-se preenchido este requisito. 

Foi anexado aos autos o ato legal que nomeou o pregoeiro e a equipe de apoio, 
bem como as respectivas publicações. 

X. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Determina a Lei de Licitações - Lei nQ 8.666/93 - que as compras, sempre 
que possível, deverão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços - SRP (art. 
15,11). 

O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para aquisição 
de bens e serviços em que os interessados concordam em manter os preços registrados 
pelo "órgão gerenciador". Estes preços são lançados em uma "ata de registro de preços" 
visando as contratações futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato 
convocatório da licitação. 

O SRP é uma opção economicamente viável à Administração, portanto, 
preferencial em relação às demais. A escolha pelo SRP se dá em razão de diversos fator-e£_  

4 Art. 18, 1 da LC n 2  123/2006; Art. 6Q do Decreto n 2  6.204/2007 e art. 34 da Lei n 2  11.488/2007. 

( 
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a) quando houver necessidade de compras habituais; 
b) quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações 

frequentes; 
c) quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo caráter 

perecível quer pela dificuldade no armazenamento; 
d) quando for viável a entrega parcelada; 
e) quando não for possível definir previamente a quantidade exata da 

demanda; 
f) quando for conveniente a mais de um órgão da Administração. 

Destarte, entende-se por correto o método adotado no presente certame 
licitatório. 

XI. DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n 2  3.555/2000, o processo 
licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre os quais a minuta 
do contrato - o que foi atendido. 

XII. CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, após devidamente examinada a minuta do edital constante 
nos autos e os documentos que a instruem, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei 
8.666/93, manifesta-se esta Assessoria Jurídica pela sua aprovação e pelo regular 
prosseguimento do processo administrativo de licitação. 

Registre-se, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital. Não se incluem no 
âmbito de análise da Assessoria Jurídica os elementos técnicos pertinentes ao certame, 
como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada 
pelos setores responsáveis e pela autoridade competente. 

Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para as 
providências cabíveis. 

S. M. J. E o parecer. 
Coronel Vivida-PR, aos 16 de março de 2023. 

LIÁ 
Tiago Bernar o Bigski de Almeida 
OAB/PR 67.071 
Procurador Municipal 

1j40 \V 
Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 	 CORONEL VIVIDA 
Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: procuradoria@coronelvivida.pr.gov.br 	UMA CIDADE PARA TODOS 



- 	
04,  vrJ 

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N2 26/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO N2 45/2023 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE 

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO" 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E 
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

DATA: 16/03/2023 

ABERTURA: 30/03/2023 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO N 2  45/2023 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, por meio do Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, Sr. Juliano Ribeiro, designado pela Portaria n 2  049 de 29 de dezembro de 2022, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na 

modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, sob o n° 26/2023, do tipo menor preço, 

POR LOTE, que no dia 30 de março de 2023, às 08:00 (oito) horas, estará abrindo as propostas 

de preços e que às 09:30 (nove e trinta) horas, estará abrindo a sala de disputa de preços, 

através do endereço eletrônico www.Iicitacoes-e.com.br, destinada a realização de licitação 

para o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE 
RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme 

especificações contidas no termo de referência - ANEXO 1, deste Edital e demais anexos. 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à 

modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal 

n 2 1.708 de 18 de setembro de 2003, Decreto Municipal n 2  3262 e 3263 de 28 de setembro 

de 2006, Lei Complementar Federal n 9  123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 

Municipal n 2  18 de 20 de dezembro de 2007, Lei Complementar n 9  147, de 7 de agosto de 

2014 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal n 2  8.666/93 e suas 

alterações posteriores e Decreto Federal n 2  10.024/2019, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 20/03/2023, a partir das 08h00min. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/03/2023, às 08h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/03/2023, após às ,O8hOOmin. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 30/03/2023, às 09h30min. 

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br . - "Acesso Identificado" 

1.3. A apresentação da proposta leva a participante a aceitar e acatar todas as normas 

contidas no presente Edital e será considerada evidencia que os produtos/serviços ofertados 
atendem integralmente ao descritivo exigido neste edital. 

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia 

digital) junto a Divisão de Licitações e Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, 

no horário de expediente, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Praça 
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Angelo Mezzomo, s/n - Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou através dos 

sites: www.coronelvivida.pr.gov.br  / www.licitacoes-e.com.br . Demais indormações, 

telefones: (46) 3232-8300, e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br.  

iIsI'JiJI*tI 

2.1. A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 

AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL, conforme especificações contidas no termo de referência —ANEXO 1. 

2.2. Será utilizado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO 

e FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado nos termos deste Edital. 

2.3. A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

3. DO VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 

3.1. O valor total máximo estimado para a presente licitação é de R$ 92.336,25 (Noventa e 

dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), observados os valores 

máximos admitidos para cada lote, conforme especificado no Anexo 1 do presente edital. 

3.1.1. A disputa será realizada pela unidade LOTE, podendo, se for o caso, ser utilizado a 

disputa simultânea de até 10 lotes, já previsto no sistema eletrônico, devendo a empresa 

acessar o sistema utilizando sua chave/senha por meio do endereço: www.licitacoes-

e. com . b r. 

4. DA JUSTIFICATIVA 

4.1. A justificativa encontra-se detalhada nos itens 2 e 3 do Termo de Referência - Anexo 1. 

S. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases 

através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do Banco do Brasil. 

5.2. Poderão participar deste Pregão: 

5.2.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto 

à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

5.3. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste 
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Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do instrumento convocatória. 

5.4. Não poderão participar direta ou indiretamente deste Pregão: 

a) Não poderão participar desta licitação as empresas que não se enquadrem como ME, 
MEl ou EPP, nos termos do Artigo 32  da Lei Complementar n 2  123, de 14112/2006, ou 
que, nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses do parágrafo 
42 da mencionada Lei Complementar. 

b) Interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 16 da lei estadual 

paranaense n. 2  15.608/2007; 

c) Empresas cujo abjeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

d) Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR, conforme inciso III da artigo 150 da Lei Estadual 

Paranaense n. 2  15.608/2007; 

e) Empresas punidas com a sanção prevista no item anterior, durante o prazo de vigência 

de igual sanção imposto por órgão ou entidades do Estado, nos termos do artigo 155 da Lei 

Estadual Paranaense n 2  15.608/2007; 

f) Empresas impedidas de licitar e contratar no âmbito do Estado do Paraná conforme Lei 

Federal n. 2  10.520/02, artigo 72; 

g) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta com fulcro no inciso IV do artigo 150 da Lei 

Estadual Paranaense n.2 15.608/07 ou no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n.2 

8.666/1993; 

h) Empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial; 

i) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

j) Após receber a documentação de habilitação das licitantes vencedoras, a equipe de 
apoio fará consulta por meio eletrônico junto ao sítio do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná - https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedjdos.aspx  e 
no 	sítio 	da 	Controladoria 	Geral 	da 	União 	- 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis,  verificando se a mesma foi 

declarada inidônea por algum ente público, caso seja comprovado tal ato, a mesma 
estará impossibilitada de licitar ou contratar com a Administração Pública, e havendo 
necessidade, será juntada cópia do processo administrativo do ente público que declarou 
a licitante inidônea junto ao processo em epígrafe; 
k) Aquelas que tenham incompatibilidade negocial com o município, nos termas da 

Constituição Federal e da Lei Federal n 2  8.666/93, bem como conforme interpretação do 

Tribunal de Contas do Estada do Paraná. 

5.5. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico o tipo de empresa que o fornecedor representa 

(M E/EPP/OE/COOP). 

5.5. A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 

estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis. 
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1. Conforme Art. 23 do Decreto Federal n 2  10.024/2019, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, através do e-

mau: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
6.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 

Edital. 

6.1.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

6.1.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

6.2. Conforme previsto no art. 24 do Decreto Federal n 2  10.024/2019, Qualquer pessoa 

poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através de e-

mail no endereço eletrônico: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br ,  no prazo mencionado. 

6.2.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo 

de 2 dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

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

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.2.3. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para 

realização do certame. 

6.2.4. As impugnações enviadas intempestivamente serão desconsideradas. 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.Iicitacoes-e.com.br . 

7.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

7.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou ao Município de Coronel Vivida - PR responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

7.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 
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7.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA 

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

8.2. Incumbirá ainda à 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. 

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da Proposta de Preço e dos Documentos de Habilitação 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 08h00min do dia 30 de março de 2023 
(Horário de Brasília). 

8.3.1. Serão consideradas inválidas as propostas e os documentos de habilitação 

apresentads por quaisquer outros meios. 

8.3.2. 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, § 12 da Lei Complementar n. 2  123/2006 e alterações. 

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste Edital. 

8.5. Até a data e hora previstas neste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema eletrônico 

para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão 

pública, não poderão ser alteradas ou retiradas as propostas formuladas. 

8.6. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio eletrônico, 

através do http://www.licitacoes-e.com.br/,  onde o licitante, após 

login, deverá acessar o menu "Opções da Licitação", opção "Oferecer 

Proposta", sendo obrigatório apenas o preenchimento do campo 
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denominado "VALOR TOTAL DO LOTE" (conforme figura abaixo): 
L.I.  

Rec .- o dD;ole 	 Mu , s , ça de ve ,culo 
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MAS CUIDADO!!! NESTE MOMENTO É VEDADO IDENTIFICAR O 

a , 

	

	NOME DA EMPRESA QUE ESTÁ APRESENTANDO A PROPOSTA (item 

8.8). 
8.6.1. A proposta deverá ser apresentada pelo valor total do lote. 

Considerando que a disputa é por lote, no valor total proposto, a 

empresa estará automaticamente cotando todos os itens do lote. 

8.6.2. No campo descrição/observações (figura acima) não deverá 

ser identificado o nome da empresa, sob pena de desclassificação. 

8.7. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital. 

8.7.1. EM CASO DE DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO DESCRITIVO CONSTANTE NO EDITAL E 

NO PORTAL LICITACOES-E, PREVALECERÁ O DESCRITIVO DO EDITAL. 

8.8. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 

Licitante. Não deverá ser anexado juntamente com a proposta qualquer documento de 

habilitação que identifique a empresa, sob pena de desclassificação. Os documentos de 

habilitação devem ser inseridos no local apropriado. Dúvidas ler manual denominado 

"Documentos de Habilitação" na página inicial do licitacoes-e. 

8.9. SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA INICIAL QUE: 
8.9.1. CADASTRAR PROPOSTA COM O VALOR UNITÁRIO. 

8.9.2. IDENTIFICAR A EMPRESA, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL, SUBITENS 8.6.2 
E 8.8. 

8.10. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 
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8.11. A HABILITAÇÃO DO LICITANTE SERÁ AFERIDA POR INTERMÉDIO DOS SEGUINTES 

DOCUMENTOS (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO): 

8.11.1. A documentação de habilitação deverá ser inserida na plataforma eletrônica 

antes da abertura da sessão pública, a qual será utilizada para apuração quanto a 

habilitação da empresa que apresentou o menor lance. Deverão estar inseridos na 

plataforma eletrônica os seguintes documentos: 

OBS: As empresas que forem participar em mais de um lote deverão anexar na 

plataforma eletrônica, os documentos de habilitação em cada um dos lotes 

cotados, antes da abertura da sessão. 

8.11.1.1. Da Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, para empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova do 

registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas Jurídicas) de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

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

8.11.1.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), retirado via internet 

no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 

Normativa da SRF n 9  200 de 13 de setembro 2002); 

b) Prova de Regularidade de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

mediante a apresentação de certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a 'd" do parágrafo 

único do artigo 11 da Lei Federal n. 2  8.212/1991; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de 

Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos estaduais, expedida pela 
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Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante; 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 

de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa em relação a tributos Municipais, expedida 

pela Prefeitura do Município sede da licitante; 

e) Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal 

(CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br ) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor 

na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do 

Título Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 2  5.452, de 
12 de maio de 1943, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura desta 

Licitação (www.tst.jus.br/certidao).  

8.11.1.3. Das Declarações: 

a) Declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 

da constituição federal, declaração de comprometimento e cumprimento ao art. 92,  inciso 

III da lei 8.666/93, e de ME/EPP (ver modelo conforme Anexo II). 

8.11.1.4. Se, a proposta e as declarações foram assinadas pelo PROCURADOR, deverá ser 

enviada, junto com os documentos de habilitação: 

a) PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, da qual conste poderes 

específicos para representar a empresa diante a administração pública municipal, podendo 

praticar todos os atos pertinentes ao certame (ver modelo conforme Anexo III). 

8.12. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para a 

abertura das propostas deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum 

caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não foram anexados na 

plataforma eletrônica, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo 

ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as condições exigidas neste Edital. 

Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para fins 

Ii citató rios." 

8.12.1. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a 

documentação em dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e MEl, mesmo que vencida 

a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista). 

8.13. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas 
estejam esmaecidas, ilegíveis ou rasuradas. 
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8.14. Os documentos exigidos valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

8.15. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos 

documentos exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei 

Complementar 123/2006. 

8.16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, 

será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

8.17. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos 

documentos para habilitação. 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO 

9.1. A partir das 08h00min do dia 30 de março de 2023 terá início à sessão pública do Pregão 
Eletrônico n2 26/2023, com a abertura das propostas de preços recebidas e, após análise, 

início da etapa de lances, prevista para as 09h30min, conforme Edital. 

9.2. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará 

aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que 

identifiquem o li c itan t e *. 

* É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES 
NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO 
DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto Federal n 2  
10.024119, art. 30). 

9.3.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

10. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de lances 

pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo 

legal aqueles previstos no Decreto Federal n2  10.024/2019. 

10.2. Após a fase de "Classificação das Propostas", o Pregoeiro dará sequência ao processo de 

Pregão, passando para a fase da "Sessão Pública de Lances", da qual só poderão participar as 

proponentes que tiveram suas propostas classificadas na fase anterior. 

10.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e as 

licitantes. 

10.4. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

10.4.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL 
DO LOTE. 

10.5. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado no sistema. 

10.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO 
E FECHADO", em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado. 

10.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
10.9. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
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superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste subitem, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 

(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

10.10. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

10.10.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos subitens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo 

de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 

(cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

10.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

10.12. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

10.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.14. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 

10.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

10.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.17. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as 

licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.17.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição 

de microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela 

razão social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao solicitado. 

10.20. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 
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10.21. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance 

de menor valor. As licitantes terão 03 (três) horas úteis, contados da solicitação do pregoeiro 

no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 

adequada ao último lance ofertado para o e-mail fernando@coronelvivida.pr.gov.br  com 

cópia para o e-mail Iicitacaocoronelvivida@gmail.com . 

O não envio da proposta e se necessário documentos complementares via e-mail no 

prazo estabelecido implicara na inabilitação do licitante. Após o envio do e-mail, o 
responsável pelo envio deverá entrar em contato com o Pregoeiro para confirmar o 

recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-

mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtudes de problemas no 

servidor ou navegador, tanto do município quanto do emissor. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 

por LOTE, na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 

julgamento da Proposta de Preço. 

11.3. As propostas que apresentarem preços irrisórios, que impedirem o caráter competitivo 

do certame, que se mostrarem inexequíveis, que não espelharem o custo real do 

fornecimento ou que não atenderem as normas deste Edital, serão desclassificadas. 

11.4. Não serão aceitos valores cotados com mais de 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

e, obrigatoriamente, estes números deverão ser superiores a zero. 

11.4.1. Considerando que a disputa é pelo valor total do lote, caso o valor total do 

vencedor dividido pela quantidade possua mais de duas casas após a virgula, será 

solicitado ao licitante vencedor para reduzir o valor total proposto, para o unitário fechar 

com duas casas após a virgula. 

11.5. A presente licitação é destinada a participação exclusiva de microempresas - ME e 

empresas de pequeno porte - nos termos do Artigo 32  da Lei Complementar n 2  123, de 

14/12/2006, ou que, nessa condição, estejam inclusas em alguma das excludentes hipóteses 

do parágrafo 42  da mencionada Lei Complementar. 

11.6. Na hipótese de empate, nos casos de não haver lances, após a etapa competitiva, a 

proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
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11.7. A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, podendo 

desclassificar as propostas em desacordo com este Edital ou ainda, que se revelarem 

manifestamente inexequíveis, por fatos comprovados durante o processo de seleção. 

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se o licitante desatender às 

exigências da fase de habilitação ou se houver recusa da primeira classificada em confirmar 

sua proposta, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta, ou lance que atenda às normas do Edital. 

11.9. Ocorrendo as situações previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar com o 

licitante posteriormente classificado para que seja obtido preço melhor. 

11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.11. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

de caráter formal 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. 

11.12. A empresa MEl deverá considerar eventual desenquadramento do regime tributário 

caso ultrapasse o valor limite estabelecido na Lei 123/2006 em seu Art. 18 A § 2-(R$ 6.750,00) 

mensal. 

12. ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO, APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 

12.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor 

oferta, lote a lote, devendo este, encaminhar no prazo de 03 (três) horas úteis para o e-mail 
fernandocoronelvivida.pr.gov.br  com cópia para o e-mail 
Iicitacaocoronelvividagmail.com , a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, em conformidade 

com o último lance ofertado. 

O não envio da proposta de preços via e-mail no prazo estabelecido implicara na 

desclassificação do licitante. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 

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

conteúdo. O Pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, 

não forem recebidos em virtudes de problemas no servidor ou navegador, tanto do 

município quanto do emissor. 

12.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

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

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

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

12.2.1. Poderão ser solicitados também, documentos de habilitação complementares, 

necessário a confirmação daqueles exigidos em edital e já apresentados, nos termos do 

item 8.11 deste Edital, dentro do prazo estabelecido no item 12.1. 

12.2.2. O prazo estabelecido para envio, caso seja necessário, de documentos de 

habilitação complementares, poderão ser prorrogados pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

12.2.3. Encerrado o prazo determinado, sem que os documentos complementares tenham 

sido enviados ou a documentação esteja incompleta, o licitante terá sua proposta 

recusada. 

12.3. A Proposta de Preços ATUALIZADA do licitante vencedor deverá conter os seguintes 

elementos: 

a) Razão social da proponente, endereço e CNPJ; 

b) Telefone, e-mail; 

c) Número do Pregão; 

d) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações deste 

Edital, sob pena de desclassificação do LOTE se considerado incompleto ou que suscite 

dúvida; 

e) Valor proposto, em moeda corrente nacional, considerando até 02 (dois) algarismos 
após a vírgula, devendo o mesmo incluir as despesas necessárias para o fornecimento do 

objeto da presente licitação; 

f) Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, sendo que as propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; cujo prazo não se confunde 

com o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, onde a proposta vencedora terá seus 

preços assegurados durante a validade da referida ATA; 

12.3.1. A proposta deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou borrões, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da 

empresa (se Procurador acompanhado da respectiva Procuração, se não tiver sido enviada 

com os documentos de habilitação). 

12.3.2. Se, no prazo para o encaminhamento da proposta, a vencedora, enviar a proposta 

atualizada com algum erro passível de correção, esta, poderá corrigi-Ia. 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, fretes e carretos, e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens de forma que o objeto do certame 

não tenha ônus para o Município de Coronel Vivida. 
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12.5. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se 

limitarem às especificações deste Edital. 

12.6. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua 

integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos anexos. 

12.7. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

12.7.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como 

aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou 

preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 

12.7.2. Identificaram a empresa conforme previsto no item 9.3. 

12.8. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam 

os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

12.9. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

13.1. As certidões/documentos expedidas pela Internet e que possuam código para 

averiguação, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão 

emissor. 

13.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos 

prazos de validade. 

13.3. Não serão aceitos documentos em forma de 'FAX ou equivalente' e nem a apresentação 

de protocolo ou comprovantes de pagamento em substituição a documento solicitado como 

definitivo. 

13.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados deverão estar: 

a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo. 

b) em nome da sede (matriz), se o licitante for à sede (matriz). 

c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz). 
*caso  a empresa tenha alterado a razão social e o documento conste com razão social 
anterior, não é motivo para inabilitação, desde que o CNPJ seja o mesmo. 

13.5. A falta de quaisquer documentos ou o descumprimento das exigências previstas nos 
subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão do 

processo. 
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13.6. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as 

penalidades legais cabíveis. 

13.7. Após a análise da proposta de menor preço, comprovado o atendimento às exigências 

fixadas neste Edital e aos requisitos da habilitação, o licitante será declarado vencedor. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, 

a intenção de interpor recurso, por meio do próprio sistema, no prazo máximo de 20 (vinte) 
minutos, imediatamente posteriores à declaração do vencedor da disputa pelo pregoeiro. Tal 

manifestação terá que conter a síntese das razões que o motivaram, sendo obrigatório a 

apresentação das razões ao pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data 

de manifestação e devidamente protocolados na Prefeitura Municipal, localizada na Praça 

Angelo Mezzomo, s/n, Centro ou através do e-mail licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  com 

cópia para o e-mail licitacaocoronelvivida@gmail.com ,  no horário compreendido entre 08:00 
a 17:00 horas nos dias úteis. A licitante desclassificada antes da fase de disputa também 

poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso desta forma. 

14.1.1. O prazo para manifestação da intenção de recorrer da decisão do pregoeiro 

iniciará logo após a habilitação das licitantes e será informado via chat, ficando sob 

responsabilidade das licitantes o acompanhamento das operações no Sistema 
Eletrônico. 

14.2. Na hipótese do item 141, ficam os demais participantes intimados a apresentar 

contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr ao término do prazo do recorrente. 

14.3. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, 

o pregoeiro examinará o recurso e contrarrazões, podendo reformar sua decisão ou 

- 	 encaminhá-lo, devidamente informado à autoridade competente para decisão. 

14.4. O acolhimento de recurso, ou a reconsideração do Pregoeiro, importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5. O acolhimento do recurso, pela autoridade competente, implicará, tão somente, na 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recorrer, a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

14.7. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

14.8. Decorridos os prazos para os recursos e contra rrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) 

dias úteis para: 
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14.8.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do 

prazo estabelecido; 

14.8.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 

14.8.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

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

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 

contratação. 

14.10. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

14.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Coronel Vivida - Estado do Paraná, à Praça 

Ângelo Mezzomo, s/n 2 , centro, Coronel Vivida-PR, durante os dias úteis, das 08:00h (oito 

horas) às 12:00h (doze horas) e das 13:00 h (treze horas) às 17:00h (dezessete horas). 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada sempre que não houver manifestação 

dos participantes no sentido de apresentar recurso. 

15.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos 

mesmos. 

15.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente, só 

podendo ser efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a 

regularidade de todos os procedimentos adotados. 

15.4. A autoridade competente: 

15.4.1. Deverá anular o presente Pregão, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em caso de ilegalidade; ou 

15.4.2. Poderá revogar o presente Pregão, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

15.4.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração, ressalvado o disposto no artigo 59, parágrafo único, da Lei Federal n 2  

8.666/93. 

15.4.4. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

jurídicos que a ata de registro de preços, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 
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16. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, o Município 

convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a ata de registro 

de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital e das demais sanções no art. 81 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

16.1.1. O Município de Coronel Vivida designará um gestor e fiscal para acompanhar a 

execução das obrigações contratuais. 

16.1.2. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo representante legal da empresa 

ou seu preposto habilitado. 

16.1.3. O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar a ata de 

registro de preços na Divisão de Licitações do Município de Coronel Vivida ou quando 

enviada via e-mail à empresa, a qual, deverá providenciar a assinatura do responsável, ou 

preposto habilitado, para posterior encaminhamento ao Município de Coronel Vivida. 

16.2. O Município de Coronel Vivida, poderá, quando o convocado não assinar a ata de 

registro de preços no prazo e condições estabelecidos no item 16.1., convocar os 

proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar diretamente com a 

proponente melhor classificada, de conformidade com o presente edital, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal n2 8.666/93. 

16.3. O prazo de que trata o item 16.1. poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude 

o art. 57, §§ 12 e 2, da Lei Federal n 2  8.666/93, desde que ocorra motivo justificado pela 

detentora, aceito pelo município. 

16.4. Farão parte integrante da ata de registro de preços o presente edital e seus anexos, bem 

como os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a presente 

licitação e para a formulação da ata de registro de preços. 

16.5. A ata de registro de preços se regerá pelas cláusulas e disposições nele constantes, pelas 

demais disposições constantes do presente edital, pelas disposições contidas na Lei n 2  

8.666/93, bem como pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie do objeto da 

presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que no Edital ou na minuta da ata 

de registro de preços não mencionados. 

17. DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 9 do termo de Termo de 

Referência —Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes para 

a formulação das propostas. 
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18. CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS ITENS 

18.1. As condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixadas 

detalhadamente no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

19.1. As obrigações da detentora estão detalhadas no item 8 do Termo de Referência - Anexo 

1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

20.1. As obrigações do contratante estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

21. DA FORMA DE PAGAMENTO 

21.1. A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

22. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

22.1. Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão 

por conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 03— SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 01—ADMINISTRAÇÃO S.M.A. 
Natureza da Despesa: 3,3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3,90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

00 03/01 000 2.006 Serviços de Administração Geral 58 3125 3.3.90.39.63.01 

3126 3.3.90.39.63.02 03.001.04.122.0003.2.006 

ÓRGÃO: 03—SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
UNIDADE: 02— FUNREBOM 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 03/02 000 2.010 Manutenção e Modernização do Corpo 95 3127 3.3.90.39.63.01 

de Bombeiros 

03.002.06.182.0007.2.010 3128 3.3.90.39.63.02 
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ÓRGÃO: 04— SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
UNIDADE: 01—ADMINISTRAÇÃO S.M.F. 
Natureza da Despesa: 3.3,9039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
00 04/01 000 2.007 Administração Financeira, 123 3129 3.3.90.39.63.01 

P~30 1 	3.3.90.39.63.02 

Contabilidade, Tributação e Fiscalização 

 
04.001.04.123.0003.2.007 

ÓRGÃO: 05—SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG 	O/U 	1 FONTE PIA 	 DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC.  

00 05/01 104 2.012 1 Manutenção do Ensino Fundamental 186 3131 3.3.90.39.63.01 

05.001. 12.361.00 13 .2 .012  

3132 3.3.90.39.63.02 

00 05/01 103 2.011 CRECHES 266 3133 3.3.90.39.63.01 

05.001.12.365.0012.2.011 3134 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

00 	05/02 	000 	2.018 1 Manutenção das Atividades Culturais 	312 	 3135 	1 3.3.90.39.63.01 

05.002.13.392.0017.2.018 1 3136 	3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DO DESPORTO 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE 	P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 05/03 000 2.019 Manutenção das Atividades Esportivas 333 3137 3.3.90.39.63.01 

05.003.27.812.0018.2.019 3138 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 06— SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE 	P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC.  

02 06/01 000 	2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 671 3139 3.3.90.39.63.01 

06.001.10.301.0019.2.027 
3140 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 303 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 672 3141 3.3.90.39.63.01 
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06.001.10.301.0019.2.027 3142 3,3,90.3963.02 

02 06/01 494 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 

06.001.10.301.0019.2.027 

673 3143 3.3.90.39.63.01 

3144 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 4940 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 

06.001.10.301.0019.2.027 

674 2789 3.3.90.39.63.01 

2975 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

864 3145 3.3.90.39.63.01 

3146 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 303 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

865 3147 3.3.90.39.63.01 

3148 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 494 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

866 3149 3.3.90.39.63.01 

3150 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 4940 2.062 Unidade de Pronto Atendimento 

06.001.10.302.0019.2.062 

867 3151 3.3.90.39.63.01 

3152 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.065 CAPS 1 

06.001.10.301.0019.2.065 

767 3153 3.3.90.39.63.01 

3154 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.066 CEO 

06.001.10.301.0019.2.066 

788 3155 3.3.90.39.63.01 

3156 3.3.90.39.63.02 

02 06/01 000 2.087 Manutenção das Atividades de MAC - 

Ambulatorial e Hospitalar 

06.001.10.302.0019.2.087  

905 3157 3.3.90.39.63.01 

3158 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 07—SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG 	O/U 1 FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

PRINC. 

00 	07/01 	000 	2.048 	Manutenção da Unidade de Agricultura 	421 	 3159 	3.3.90.39.63.01 
07.001.20.606.0024.2.048 	

3160 	3.3.90.39.63.02 

ÕRGÃO: 08—SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG 	O/U FONTE 	P/A 	j 	 DESCRIÇÃO 	 1 	DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC.  

00 08/02 000 2.058 Manutenção da Unidade de Viação 	523 3161 3.3.90.39.63.01 

08.002.26.782.0032.2.058 
3162 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U ' 	 FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  
07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1142 3163 3.3.90.39.63.01 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.00 1.08.244.0023.2.116  
3164 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 934 2.116 1  1143 2744 3.3.90.39.63.01 
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Atendimento e Manutenção no Eixo da 2745 3.3.90.39.63.02 

PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116  

07 10/01 000 6.071 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1070 3165 3.3.90.39.63.01 

PSB - Crianças e Adolescentes 
3166 3.3.90.39.63.02 

10.001.08.243.0028.6.071 

07 10/01 934 6.071 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1071 3167 3.3.90.39.63.01 

PSB - Crianças e Adolescentes 

10.001.08.243,0028.6.071 
3168 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 000 6.072 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1094 2734 3.3.90.39.63.01 

PSE - Crianças e Adolescentes 

10.001.08.243.0034.6.072 
2735 3.3.90.39.63.02 

07 10/01 941 6.071 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1095 3169 3.3.90.39.63.01 

PSB - Crianças e Adolescentes 
3170 3.3.90.39.63.02 

10.001.08.243.0028.6.071 

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA 

Natureza da Despesa; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG 1 	O/U FONTE 	P/A DESCRIÇÃO 	 DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 10/02 000 2.036 Manutenção da Unidade de Assistência 576 3171 3.3.90.39.63.01 

Social  
3172 3.3.90.39.63.02 10.002.08.244.0023.2.036 

00 10/02 000 2.076 Manutenção do Conselho Tutelar 565 3173 3.3.90.39.63.01 

10.002 .08.243 .0022 .2 .076  
3174 3.3.90.39.63.02 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

Natureza da Despesa; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC. 

00 09/01 000 2.059 Manutenção e Modernização da 544 3175 3.3.90.39.63.01 

Indústria, Comércio e Serviços 3176 3.3.90.39.63.02 
09.001.22.661.0033.2.059 

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVIÇOS 
Natureza da Despesa; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

UG O/U 	1 	FONTE 	íi 	P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC. 

00 09/02 000 2.063 Estruturação, Modernização e Fomento 554 3178 3.3.90.39.63.01 

3179 3.3.90.39.63.02 ao Turismo 

09.002.22.661.0033.2.059 

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Natureza da Despesa; 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.01 - Impressos em Geral de Uso Interno 

Desdobramento da Despesa; 3.3.90.39.63.02 - Impressos para Divulgação de Obras Serviços e Campanhas 

Praça Angelo Mezzomo, s/0 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: Iicitacao@coronelvivida.pr.gov.br  
Página 23 de 51 



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
oo  

o 

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA 

PRINC. 

DESD. NATUREZA 

00 11/01 000 2.043 Preservação Ambiental 

11.001.23.695.0033.2.063 

595 3177 3.3.90.39.63.01 

3072 3.3.90.39.63.02 

23. DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

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

23.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto 

no Artigo 65, li, "d" da Lei 8.666/93. 

23.2.1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem 

álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

23.3. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de 

Protocolo da Prefeitura Municipal. 

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

os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 

65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

23.5. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 

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

24. DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

24.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro 

processo disponível. 

24.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 

ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o 

fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado 

pelo mercado. 

24.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso 

assumido, desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

25. DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

25.1. Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 da Lei n 2  

8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 
unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 
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25.2. A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos na Lei n 2  

8.666/93. 

25.3. Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do término do prazo 

estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

26. DA ANTICORRUPÇÃO 

26.1. As condições anticorrupção estão detalhadas no item 14 do Termo de Referência - 

Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

27. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

27.1. As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas 

no item 15 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente 

observados pelos licitantes. 

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

28.1. Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade 

da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de preços, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na 

ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

28.2. As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o prescrito na Lei 

Federal n 9  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

28.2.1. As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do item 30.2, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do subitem "b". 

28.3. A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 
a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 
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- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto 

pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada sobre a 

parte inadimplida. 

li - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua inexecução 

total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata de registro de 

preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração. 

28.3.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de 

Registro de Preços. 

28.4. A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla 

defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

28.5. Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de registro de preços 

e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do correio eletrônico 

no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do processo, e 

juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à fundamentação dos 

fatos alegados na mesma. 

28.6. O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será anotada no 

histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for o caso, além 

do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. Referências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

oficial de Brasília - DE. 

29.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não 

comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

29.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 
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29.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro. O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

29.5. Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos 

cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico 

destinado a fundamentar a decisão. 

29.6. O Pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer 

documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam 

irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos 

princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto. 

29.7. Os Documentos remetidos por meio do Sistema Licitacoes-e, ou que eventualmente 

tenham sido enviados através do e-mail, poderão ser solicitados em original ou cópia 

autenticada em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

29.7,1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais ou cópia autenticada 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

29.7.2. Neste caso, os documentos, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, situada na Praça Angelo 

Mezzomo, s/n - Centro, Coronel Vivida (85.550-000), Estado do Paraná, aos cuidados do 

Pregoeiro. 

29.7.3. Considerando o disposto no Art. 32  da Lei n 9  13.726 de 08 de outubro de 2018 

visando a desburocratização e simplificação dos atos e procedimentos administrativos de 

competência do município, se, a empresa optar pela conferência através do agente 

administrativo, caberá a este: 

- reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a 

assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário ou com a 

assinatura constante do contrato social da empresa, ou estando este presente e 

assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio 

documento; 

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante 

a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade; 

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia 

autenticada pelo próprio agente administrativo. 

29.8. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as 

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou 

emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável pela apresentação 

dos documentos solicitados nos prazos previstos. 
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29.9. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

29.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

29.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, exceto quando explicitamente disposto em 

contrário. 

29.12. A autoridade competente poderá anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em 

parte, a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-

la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização. 

29.13. A anulação do procedimento licitatório induz a da ata de registro de preços, ressalvado 

o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 

29.14. O resultado da licitação será divulgado pelo Portal do Banco do Brasil através do site 

www.licitacoes-e.com.br  e estará disponível junto a Divisão de Licitações e Contratos do 

Município de Coronel Vivida, 

29.15. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

a formulação das propostas. 

29.16. É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as 

fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar 

o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas 

ou inobservâncias. 

29.17. A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato 

(telefone/endereço eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados 

devidamente atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira 

responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão 

considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos 

documentos. 

29.18. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Coronel 
Vivida quanto do emissor. 
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29.19. Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances 

da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados. 

29.20. Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a lOmin (dez minutos), a 

sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte 

e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema 

eletrônico. 

29.21. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ 

SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT. 

29.22. Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo 

indisponibilidade no Sistema Licitacoes-e que impeça a realização do certame na data e 

horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

29.23. 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. 

29.24. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 

29.25. Os prazos e as garantias dos produtos e dos serviços necessários à contratação do 

objeto são as definidas pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 

Consumidor), em vigor e alterações subsequentes. 

29.26. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR. 

30. DOS ANEXOS 

30.1. Constituem anexos do Edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 

transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Termo de referência. 

Anexo II - Modelo de declaração unificada de idoneidade, cumprimento do disposto no 

inciso XXXIII do art. 72  da constituição federal, declaração de comprometimento e 
cumprimento ao art. 9, inciso III da lei 8.666/93, e de ME/EPP. 

Anexo III - Modelo de procuração. 

Anexo IV - Modelo de proposta de preços. 
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Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

Coronel Vivida, 16 de Março de 2023 

~érJ- 
Juliano Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  26/2023 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto: 
1.1. Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições serviços de recarga de extintores 

e aquisição de extintores novos para atender as necessidades de todas as Secretarias da 

Administração Municipal, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo: 

VALOR VALOR TOTAL 

COD. UNITÁRIO MÁXIMO 
LOTE ITEM QTD UN DESCRIÇÃO 

PMCV MÁXIMO ESTIMADO 

R$ R$ 
1 1 15,00 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 79,95 1,199,25 

4KG  

2 1 15,00 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 105,00 1.575,00 

6KG  

3 1 10,00 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 2 48,75 487,50 

KG 

4 1 30,00 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 4 72,50 2.175,00 

KG  

5 1 20,00 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 6 86,50 1.730,00 
KG  

6 1 20,00 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR ABC - 8 102,00 2.040,00 

KG  

7 1 60,00 REC 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 4 57,50 3.450,00 

KG  

8 1 30,00 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 6 62,50 1.875,00 

KG  

9 1 10,00 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS - 8 75,00 750,00 

KG  

10 1 15,00 REC 1902 SERVICODE RECARGA DE EXTINTOR PQS-12 82,50 1.237,50 

KGS  

11 1 50,00 REC 1903 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR AP- 10 55,00 2.750,00 

LITROS  

12 1 4,00 REC 20331 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 280,00 1.120,00 

SOBRERRODAS_PO,80-B:C,_50KG  

13 1 2,00 REC 20335 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 160,00 320,00  

ESPUMA _MECÂNICA _2-A:10-B,_10_LITROS  

14 1 2,00 REC 20336 SERVICO 	DE 	RECARGA 	DE 	EXTINTOR 382,50 765,00 

ESPUMA MECÂNICA SOBRERRODAS 6-A:40- 

B,_50_LITROS  

15 1 80,00 UN 1962 EXTINTOR NOVO POS 4 KG 162,50 13.000,00 

16 1 20,00 UN 10886 EXTINTOR NOVO POS 6 KG 182,50 3.650,00 

17 1 15,00 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 152,50 2.287,50 

18 1 50,00 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 89,50 4.475,00 

19 1 50,00 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 132,49 6.624,50 

20 1 30,00 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC - 4 KG 187,50 5.625,00 

21 1 20,00 1  UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 210,00 4.200,00 

22 1 4,00 UN 20338 EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS PQ 80-B:C, 4.000,00 16.000,00 

50 KG  

23 1 2,00 UN 20339 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 2- 500,00 1.000,00 

A:10-13, 10 LITROS  
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24 	 2,00 	UN 	20340 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 	7.000,00 	14.000,00 

SOBRERRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO 	 R$ 92.336,25 
Noventa e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos. 

(*Requisição de Necessidades n 2  141/2023 do LC) 

2. Justificativa: 

2.1. Os serviços de recarga e aquisição de extintores novos, é necessário em função da exigência 

de que todas as edificações públicas atendam integralmente ao Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico - CSCIP do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e para garantir as 

medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, atendendo ao previsto 

no artigo 144 § 5° da Constituição Federal, ao artigo 48 da Constituição Estadual e ao disposto 

na Lei Estadual n° 16.575 de 28 de setembro de 2010. 

2.2. Justifica-se também, que caso os extintores sejam utilizados em incêndios, tanto em 

prédios públicos como em veículos, estes extintores deverão ser recarregados. Por esse motivo 

é necessário ter a disposição do Município um registro de preços que possa ser utilizado sempre 

que necessário tais adequações e recargas. 

3. Justificativa da quantidade estimada: 

3.1. Informamos que as quantidades pretendidas foram objeto de análise cujo diagnóstico se 

aproxima das quantidades ideais relevantes para a administração municipal, porém, cumpre 

ressaltar que se trata de contratação pelo sistema de registro de preços, ou seja, a 

administração não está necessariamente obrigada a contratar o total das quantidades 

postuladas, apenas encontram-se a disposição. 

3.2. Os produtos relacionados e o seu quantitativo são necessários para atender as 

necessidades das secretarias, nas situações programadas e na previsão da disponibilidade 

para enfrentar situações não programadas que exigem pronto atendimento. 

3.3. Com isso as quantidades são estimadas, serão usadas de acordo com a necessidade e 

interesse das secretarias solicitantes, sendo que ao término de vigência contratual, o 

remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a contratante desobrigada da 

aquisição total dos produtos, e consequentemente do seu pagamento. 

3.4. Neste sentido, cabe destacar que, quando a administração precisa licitar o primordial é 

planejar, o que expressa o Art. § 7°, inciso II, da lei 8.666/93: 

"A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 
função do consumo e utilização provável, cuja quantidade estimada 
será obtida, sempre que possível, mediante adequadas 
técnicas quantitativas de estimação. 

3.5. Conclui-se que as quantidades são necessárias e suficientes para atendimento pelo 

período de 12 meses. 

4. Avaliação do Custo: 

4.1. O custo total estimado do presente Termo de Referência é de R$ 92.336,25 (Noventa 

e dois mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme mapa 

comparativo em anexo. 
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4.2. A metodologia de preços foi embasada no Decreto Municipal n 2  6.529/2019, houve 

diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos correspondem 

aos praticados no mercado. 

4.3. Para a ponderação dos custos foram realizadas pesquisas diretamente com empresas 

do ramo, bem como, através de propostas praticadas em licitações com o mesmo objeto, 

compondo-se a estimativa de preços da planilha em anexo. 

4.4. Houve diversificação da base de pesquisa, certificando-se de que os preços obtidos 

correspondem aos praticados no mercado. Foram empregados contratos/atas de registro 

de preçosde contratações similares de outros entes públicos, tendo como objetivo final a 

confecção do mapa comparativo de preços. 

4.5. Toda a atividade de pesquisa, desde a seleção de parâmetros, cotação de preços nos 

parâmetros escolhidos ao juízo crítico sobre os valores encontrados, tem como objetivo 

final a confecção do mapa comparativo de preços, tratando-se de percentuais apenas para 

se estimar o custo de uma unidade, sendo assim desconsideramos valores muito acima ou 

muito abaixo dos demais para que não obtivéssemos valores equivocados dentro do 

processo, tanto sobrepreços como inexequíveis. 

S. Dos critérios: 
5.1. Da modalidade: Pregão 

5.2. Licitação do Tipo: Menor Preço. 

5.3. Critério de Julgamento: Para fins de julgamento das propostas, será adotado o critério 

"MENOR PREÇO POR LOTE", observado as condições definidas no Edital e seus anexos. 

6. Licitação para ME/EPP: 
6.1. Após a coleta dos orçamentos para a elaboração do preço máximo para o processo 

licitatório, verificou-se que há fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas 

de pequeno porte, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório, conforme orçamentos em anexo, desta forma deverá cumprir a Lei 

Complementar n123/2006, com alterações promovidas pela Lei Complementar n 2  

147/2014. 

7. Obrigações da Contratante: 
7.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Detentora. 

7.2. Conferir no ato da entrega, através dos Gestores e Fiscais designados e caso haja 

alguma divergência com o objeto solicitado e o entregue, solicitar a reposição ou correção 

imediata. 

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, a Detentora sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento das obrigações assumidas. 

7.4. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

7.5. Comunicar prontamente a Detentora, qualquer anormalidade no objeto, podendo 

recusar o recebimento, caso no esteja de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas. 

7.6. Comunicar à Detentora qualquer irregularidade manifestada durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 
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7.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização, pelos fiscais designados, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7.8. Efetuar o pagamento à Detentora no valor correspondente a entrega dos itens, no 

prazo e forma estabelecidos. 

8. Obrigações da Detentora: 
8.1. Cumprir integralmente as obrigações assumidas, conforme especificações contidas no 

processo. 

8.2. Manter, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a 

vigência do contrato de registro de preços, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93, 
informando a Contratante à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

8.3. Comunicar imediatamente a Contratante no caso de ocorrência de qualquer fato que 

possa implicar no atraso da entrega e qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessária. 

8.4. Fornecer e/ou recarregar os produtos em estrita conformidade com as especificações 

contidas no Edital e proposta de preços apresentada, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja de preços, quer seja nas condições estabelecidas. 

8.5. Efetuar a entrega do objeto com pontualidade, atendendo a todas as condições 

estabelecidas. 

8.6. Responder por danos e desaparecimentos de bens materiais e avarias que venham a 

ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante ou a terceiros, desde que 

fique comprovada sua responsabilidade, não se excluindo ou se reduzindo está em virtude 

do acompanhamento realizado pela Contratante, de 

acordo com o art. 70 da Lei n.2 8.666/93. 

8.7. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo 

levada em consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

8.8. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor do objeto da licitação. 

—, 8.9. A Detentora deverá garantir a qualidade dos produtos e materiais, devendo reparar, 

corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os produtos que se 

verificarem vícios, defeitos, incorreções ou má qualidade. 

8.10. Todas as despesas decorrentes da contratação de pessoal e demais encargos 

pertinentes ao objeto solicitado, serão de total responsabilidade da Detentora. 

8.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) 

aos seus funcionários e prepostos. 

8.12. Correrá por conta da Detentora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, taiscomo embalagens, seguro, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciá rios. 

8.13. A Detentora deverá observar rigorosamente as normas regulamentadoras, sanitárias, 

de segurança, ambiental, de higiene e medicina do trabalho. 
8.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste, sem prévia e expressa 

anuência da Administração, e em tudo o que seguir as diretrizes da Administração. 

8.15. Não manter em seu quadro de pessoal, menores em horário noturno de trabalho ou 
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em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

8.16. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor - conforme Lei n 2  8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de 

direito público. 

8.17. Todos os casos atípicos não mencionados deverão ser apresentados ao Gestor e/ou 

Fiscal da ata para sua definição e determinação. 

9. Da Subcontratação: 

9.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da Ata de 

Registro de Preços com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização da Contratante. 

9.2. Em caso de autorização de subcontratação total ou parcial do objeto, fica a 

subcontratada obrigada a apresentar previamente à autorização, os documentos 

comprobatórios de idoneidade, exigidos da detentora na fase de habilitação. 

9.3. Autorizada qualquer das hipóteses retro, a Detentora permanecerá solidariamente 

responsável pelo cumprimento de todas as condições ajustadas na Ata de Registro de 
Preços e Edital. 

10. Condições e características para entrega e aceitação dos itens: 

10.1. Os produtos, objeto deste, deverão ser entregues, mediante solicitação formal 

através de Nota de Empenho e Autorização de Compras, as quantidades nelas prescritas e 

deverão ser entregues nos locais, datas e horários determinados pela Secretaria solicitante. 

10.2. A Detentora deverá realizar a entrega do objeto solicitado em até 05 (cinco) dias, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e Autorização de Compras, sendo 

que ficará a cargoda Detentora a entrega e descarga do produto. 

10.3. A entrega deverá conter a quantidade total solicitada, não sendo permitidas entregas 

parceladas, salvo se autorizado pela Contratante, sob pena de devolução do produto 

entregue incompleto, bem como aplicação das penalidades previstas. 

10.4. A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, durante o horário de 

expediente. Em caso de necessidade de entregas fora do horário, este deverá ser 

comunicado à Contratante e executado em comum acordo entre as partes. 

10.5. As quantidades são estimadas, sendo que ao termino da vigência da Ata de Registro 

de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando a Contratante 

desobrigada da aquisição total dos produtos, e consequentemente seu pagamento. 

10.6. O recebimento do objeto da aquisição se dará conforme o disposto no Art. N2  73, 
inciso II, alíneas "a" e "b", e Art. N2  76, da Lei 8.666/93, e compreenderá duas etapas 

distintas, a seguir discriminadas: 

10.6.1. Recebimento provisório: No momento da entrega e consistirá na mera contagem 

física, verificação da quantidade requisitada, apresentada na nota fiscal e constatação 

quanto a integridade das embalagens, lacres, etc. 
10.6.2. Recebimento definitivo: Ocorrerá em no máximo 05 (cinco) dias após o 

recebimento provisório, caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a 
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nota fiscal será atestada pelo gestor e fiscal da ata de registro de preços, autorizando assim 

o pagamento. 

10.7. Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s) não corresponderem ao exigido, a 

Detentora terá um prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que faça a devida correção, 

substituição ou complementação do total, sob pena de aplicação das penalidades previstas. 

10.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata de registro de preços. 

11. Forma de Pagamento: 

11.1. O pagamento será efetuado até o 10 2  (décimo) dia útil do mês subsequente, após a 

entrega e/ou execução do objeto, apresentação da respectiva nota fiscal com discriminação 

resumida do objeto e número da nota de empenho, não apresentar rasura e/ou entrelinhas 

e esteja atestada pelofiscal e gestor da ata de registro de preços. 

11.2. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de 

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

11.3. O pagamento será realizado preferencialmente por meio de ordem bancária, 

creditada na conta corrente da Detentora, ou por meio de fatura com utilização do código 

de barras. 

11.4. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Contratante, como 

critério para correção monetária aplicar-se-á o IPCA - Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo calculado pelo IBGE. Em caso de atraso de pagamento, desde que a 

Detentora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela 

Contratante juros moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), 

capitalizados diariamente em regime de juros simples. Quando da incidência da correção 

monetária ejuros moratórios, os valores serão computados a partir do vencimento do prazo 

de pagamento de cada parcela devida. 

12. Prazo de Vigência: 

12.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 

13. Dotação Orçamentária: 

13.1. Conforme princípio do planejamento integrado, em anexo. 

13.2. Por se tratar de Registro de Preços, a reserva da dotação orçamentária deverá ser 

efetuada no ato da aquisição, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. 

14. Anticorrupção: 

14.1. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n. 2  
8.429/1992), a Lei Federal n. 2  12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que 

para a execução, 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 
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conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo 

fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou 

fraudar o equilíbrio econômico financeiro, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 

deste processo, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e 

colaboradores ajam da mesma forma. 

15. Da gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços: 

15.1. Compete ao gestor e ao(s) fiscal(is) da Ata de Registro de Preços as atribuições previstas 

no Decreto Municipal n 2  7.484 de 07 de janeiro de 2021 e as constantes na Lei 8.666/93. 

15.2. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto indica como gestor do contrato, 

a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Elizangela Veis Sponholz, Decreto Municipal n 2  

7.800, pelos serviços adquiridos pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. 

15.3. A Administração indica como gestora da Ata de Registro de Preços, a Secretária de 

Assistência Social, Fatima Vogel da Silva, Decreto Municipal n 2  7.479, para as aquisições feitas 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

15.4. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de Saúde, 

Vinicius Tourinho, Decreto Municipal n 2  7.471, para as aquisições feitas pela Secretaria de 

Saúde. 

15.5. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de Obras, 

Viação e Urbanismo, Mauro Busanello, Decreto Municipal n 2  7.480, para as aquisições feitas 

pela Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo. 

15.6. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Administração, Carlos Lopes, Decreto Municipal n 2  7.552, para as aquisições feitas pela 

Secretaria de Administração. 

15.7. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Desenvolvimento Rural, Assioli Jacsel dos Santos, Decreto Municipal n 9  7523 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. 

15.8. A Administração indica como gestor da Ata de Registro de Preços, o Secretário de 

Indústria, Comércio e Turismo, Lindones Antonio Colferai, Decreto Municipal n 2  7.584 para as 

aquisições feitas pela Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 

15.9. Considerando ser um processo licitatório que será utilizado por diversas Secretarias e 

Departamentos da Administração Municipal, indicam-se os fiscais abaixo relacionados: 

15.9.1. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Adriane Deveras Silveira, 

matrícula n 2  1.260/1. 

15.9.2. Da Secretaria de Assistência Social, Elenice Rodrigues do Prado, Decreto n 2  7.679. 

15.93. Da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo, Reginaldo Muxfeldt, Decreto n 2  7.682. 

15.9.4. Da Secretaria de Administração, Franchy Rech, Decreto n 7.513. 

15.9.5. Da Secretaria de Saúde, Vanderlei de Farias, matrícula n 2  1482-6. 

15.9.6. Da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Veroni Strontzk, matrícula n2  1505-9. 

15.9.7. Da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Cleusa de Lurdes Adomi, matrícula n 2  
1513-0. 
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Declaração do Gestor e Fiscal da Ata de Registro de Preços 

Declaramos estar cientes das responsabilidades e atribuições decorrentes da 

indicação e afirmamos plena concordância com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e demais anexos. 

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras. 

Fatima Vogel da Silva 	 Vinicius Tourinho 
Secretária de Assistência Social 	 Secretário de Saúde 

Gestor 	 Gestor 

Elizangela Veis Sponholz 	 Assioli Jacsel dos Santos 

Secretária de Educação, Cultura e 	 Secretário de Desenvolvimento 

Desporto 	 Rural 

Gestor 	 Gestor 

Reginaldo Muxfeldt 	 Vanderlei de Farias 

Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo 	 Secretaria de Saúde 

Fiscal 	 Fiscal 

Elenice Rodrigues do Prado 	 Veroni Strontzk 

Secretaria de Assistência Social 	 Secretaria de Desenvolvimento 

Fiscal 	 Rural 

Fiscal 

Cleusa de Lurdes Adomi 
Secretaria de Indústria, Comércio 

e Turismo 

Fiscal 

Carlos Lopes 
Secretário de Administração 

Gestor 

Mauro Busanelio 
Secretário de Obras, Viação e Urbanismo 

Gestor 

Lindones Antonio colferai 
Secretário de Indústria, comércio e 

Turismo 

Gestor 

Adriane Deveras Silveira 

Secretaria de Educação, Cultura e 

Desporto 

Fiscal 

Franchy Rech 
Secretaria de Administração 

Fiscal 

Coronel Vivida, 07 de março de 2023. 

De acordo e ciente dos itens do Termo de Referência e demais documentos anexados 

junto ao processo licitatório. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  26/2023 

MODELO DA DECLARAÇÃO UNIFICADA DE IDONEIDADE, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 72  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECLARAÇÃO DE 

COMPROMETIMENTO E CUMPRIMENTO AO ART. 92,  INCISO III DA LEI 8.666/93, E DE 

ME/E PP 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n 2  26/2023 

A 	Empresa 	devidamente 	inscrita 	no 	CNPJ 	n 2  

com endereço na Rua 	n 2 , CEP: 

na cidade de 	Estado do 	telefone () ______- 
por 	intermédio 	de 	seu 	representante 	legal, 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

/ inscrito (a) no CPF n 2  	e RG n 2  

DECLARA expressamente que: 

- Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

II - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, 

estando apta a contratar com o poder público. 

III - Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei n 9  

8.666/93, acrescida pela Lei n 2  9.854/99. 

IV - Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

V - Não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 
90  da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

VI - Nos termos do art. 32,  da Lei Complementar n 2  123/06, a empresa se enquadra na situação 

de (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra 

em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32  da referida lei. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  26/2023 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n2  26/2023 

Por este instrumento particular de Procuração, a (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), com 

sede (ENDEREÇO COMPLETO) inscrita no CNPJ sob n 2  (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), representada 

neste ato pelo Sr. (NOME), inscrito no CPF n 2  (XXXXXX) e RG n (XXXXXX), nomeia e constitui 

seu bastante procurador o (a) Sr. (a) (NOME), inscrito no CPF n 2  (XXXXXX) e RG n 2  (XXXXXX), a 

quem confere amplos poderes para representa-Ia perante o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA 

- PR, no que se referir ao Pregão Eletrônico n 2  26/2023, com poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da 

Outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, 

desistir expressamente de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor 

recursos administrativos, assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados 

pelo Pregoeiro, podendo, enfim praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em 

nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e atas de registro de preços e demais 

compromissos. 

Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 

Praça Angelo Mezzomo, s/nQ - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  26/2023 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

ATENÇÃO: ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE 

VENCEDOR. 

Ao 

Pregoeiro do Município de Coronel Vivida - PR 

Pregão Eletrônico n 2  26/2023 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

Agência: 

Conta Bancária n 2 : 

Banco: 

Apresentamos nossa proposta de orecos oara fornecimento do lote abaixo detalhado: 
VALOR VALOR 	VALOR TOTAL 

COD. UNITARIO UNITÁRIO 	ESTIMADO R$ 
LOTE ITEM QTDE UN PMCV 

DESCRIÇÃO 
MÁXIMO PROPOSTO 

R$ R$  
1 1 15,00 REC 1892 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 79,95 

CO2 - 4KG  

2 1 15,00 REC 1893 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 105,00 

CO2 - 6KG  

3 1 10,00 REC 1894 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 48,75 

ABC - 2 KG  

4 1 30,00 REC 1895 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 72,50 

ABC - 4 KG  

5 1 20,00 REC 1896 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 86,50 

ABC - 6 KG  

6 1 20,00 UN 10885 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 102,00 

ABC - 8 KG  

7 1 60,00 RE C 1899 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 57,50 

PQS - 4 KG  

8 1 30,00 REC 1900 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 62,50 

PQS - 6_KG 1 
9 1 10,00 REC 1901 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 75,00 

POS - 8 KG  

10 1 15,00 REC 1902 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 82,50 

POS - 12_KGS  

11 1 50,00 REC 1903 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 55,00 

AP- 10 LITROS  

12 1 4,00 REC 20331 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 280,00 

 SOBRERRODAS P0 80-B:C, 50 KG  

13 1 2,00 REC 20335 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 160,00 

ESPUMA 	MECÂNICA 	2-A:10-B, 	10 

LITROS  
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14 1 2,00 REC 20336 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR 1 	382,50 

ESPUMA MECÂNICA SOBRE RRODAS 6- 

A:40-13, 50 LITROS  

15 1 80,00 UN 1962 EXTINTOR NOVO PQS 4 KG 162,50  

16 1 20,00 UN 10886 EXTINTOR NOVO PQS 6 KG 182,50  

17 1 15,00 UN 1961 EXTINTOR NOVO AP 10 LITROS 152,50  

18 1 50,00 UN 1904 EXTINTOR NOVO ABC -1 KG 89,50  

19 1 50,00 UN 10583 EXTINTOR NOVO ABC - 02 KG 132,49  

20 1 30,00 UN 10887 EXTINTOR NOVO ABC - 4 KG 187,50  

21 1 20,00 UN 1905 EXTINTOR NOVO ABC -6 KG 210,00  

22 1 4,00 UN 20338 EXTINTOR NOVO SOBRERRODAS PQ 

80-B:C, 50 KG  

4.000,00 

23 1 2,00 UN 20339 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 

2-A:10-B,_10_LITROS  

500,00 

24 1 2,00 UN 20340 EXTINTOR NOVO ESPUMA MECÂNICA 

 SOBRE RRODAS 6-A:40-B, 50 LITROS 

7.000,00 

1 
O valor total estimado dos lotes é de R$ (XXXXXXXXX) 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Prazo de entrega: Conforme Edital. 

Local e Data. 

Assinatura do Representante Legal 

Praça Angelo Mezzomo, s/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO N2  26/2023 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N2  XX/2023 	 PREGÃO ELETRÔNICO N2  26/2023 

PRAZO: de xx de xxxxx de 2023 a xx de xxxxx de 2024 

Ata de registro de preços que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE CORONEL 
VIVIDA - PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Ângelo Mezzomo, 

s/nQ - Centro, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o n 2  76,995.455/0001-56, neste ato 

representado pelo Prefeito Sr. Anderson Manique Barreto, portador do CPF sob o 

967.311.099-91 e RG n 2  5.228.761-8, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro, a 

empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de xxxxx 

(xxxxx), Estado xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 2  xxxxx, neste ato representada pelo Sr. 

xxxxxxxx, portador do CPF sob o n 2  xxxxxx e RG n 9  xxxxx, a seguir denominada DETENTORA, 

vencedora da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N 2  26/2023, do tipo menor preço 

por LOTE, PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
conforme especificações contidas no termo de referência - ANEXO 1", fundamentados na Lei 

Federal n 2  10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Municipal n 2  1.708, de 18 de setembro de 2003, 

Decreto Municipal n 2  3262 e 3263, de 28 de setembro de 2006, Lei Complementar Federal n 2  

123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar Municipal n 2  18 de 20 de dezembro de 

2007, Lei Complementar n 2  147, de 07 de agosto de 2014, no que couber, as disposições da 

Lei Federal n 2  8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal n 2  10.024/2019 e 

legislação complementar vigente, em estrita observância aos Diplomas Legais que norteiam 

as Licitações e Contratos Administrativos, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

A presente Ata tem por objeto constituir o Sistema de Registro de Preços, com o respectivo 

Registro de Preços da proposta vencedora para FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 

SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 

de conformidade com as especificações constantes do Anexo 1 - Termo de Referência do edital, 

partes integrantes deste instrumento, independente de sua transcrição e conforme abaixo 

discriminado: 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Parágrafo Primeiro: A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, de 

xx de xxxxx de 2023 a xx de xxxxx de 2024. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br  

Página 43 de 51 



Fis 

O4,,L vi'J 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

Parágrafo Segundo: O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 

meses, conforme o inciso III do § 32 do art. 15 da Lei Federal n 2 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUANTIDADES ESTIMADAS 

Parágrafo Primeiro: As quantidades são estimadas, sendo que ao término de vigência da Ata 

de Registro de Preços, o remanescente ficará automaticamente suprimido, ficando o 

contratante desobrigado da contratação de toda a quantidade e consequentemente do seu 

pagamento. 

Parágrafo Segundo: A empresa detentora deverá atender as solicitações do Município de 

Coronel Vivida, qualquer que seja a quantidade constante na Nota de Empenho, observando 

as quantidades máximas estimadas na Ata de Registro de Preços. 

Parágrafo Terceiro: A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as 

futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para as 

aquisições pretendidas, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência, em 

igualdade de condições. 

Parágrafo Quarto: É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo que trata o § 12 do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou 

entidade da Administração, mediante consulta prévia ao Contratante. 

Parágrafo Segundo: Caberá a DETENTORA da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS PARA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS 
ITENS 

As condições e características para entrega e aceitação dos itens estão fixadas 

detalhadamente no item 10 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser 

rigorosamente observados pelos licitantes para a formulação das propostas. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 

As obrigações da detentora estão detalhadas no item 8 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

As obrigações do contratante estão detalhadas no item 7 do Termo de Referência - Anexo 

do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA OITAVA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
A forma de pagamento está detalhada no item 11 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 
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CLÁUSULA NOVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para assegurar o pagamento das obrigações constantes neste Edital correrão por 

conta das dotações orçamentarias vigentes de cada departamento e conforme abaixo: 

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE: 01—ADMINISTRAÇÃO S.M.A. 

Natureza da Despesa: 33.90.30 - Material de consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE PIA DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 03/01 000 2.006 Serviços de Administração Geral 49 2677 3.3.90.30.04 
03.001.04.122.0003.2.006  

00 03/01 000 2.009 Serviço Municipal de Segurança Pública 79 3233 3.3.90.30,04 
03.001.06.182.0005.2.009  

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

UNIDADE: 02— FUNREBOM 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO 	 DESPESA DESD. NATUREZA 
PRINC 

00 03/02 000 2.010 	Manutenção e Modernização do Corpo 	90 3234 3.3.90.30.04 
de Bombeiros 

03.002.06.182.0007.2.010  

àÃO: 04— SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

UNIDADE: 01 - ADMINISTRAÇÃO S.M.F. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO 	 1 	DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 04/01 000 2.007 Administração Financeira, 112 3235 3.3.90.30.04 
Contabilidade, Tributação e Fiscalização 

04.001.04.123.0003.2.007  

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A 	 DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 05/01 104 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 168 3020 3.3.90.30.04 
05.001.12.361.0013.2.012  

00 05/01 000 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 166 2711 3.3.90.30.04 

05.001.12.361.0013.2.012  

00 05/01 000 2.011 CRECHES 257 2712 3.3.90.30.04 

05.001. 12 .365 .00 12 .2 .011  

00 05/01 000 2.016 Apoio ao Ensino Médio, Pós-Médio e 235 3236 3.3.90.30.04 

Superior 

05.001.12.364.0016.2.016  

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 
UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados 

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 

PRINC. 
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00 	05/02 1  000 	2.018 ~Manutenção das Atividades Culturais 	306 	 2713 	3.3.90.30.04 

.002.13.392.0017.2.018 

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO 

UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DO DESPORTO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90,30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD, 	NATUREZA 

	

PKINL. 	 1  

00 	05/03 	000 	2.019 	Manutenção das Atividades Esportivas 	326 	 2714 	3.3.90.30.04 

05.003.27.812.0018.2.019 

ÕRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

02 06/01 000 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 655 3237 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  

02 06/01 303 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 656 3238 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  

02 06/01 494 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 657 3239 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  

02 06/01 4940 2.027 Atenção Básica Fixa - FMS 658 2257 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.027  

02 06/01 000 2.034 Vigilância Sanitária - FMS 939 3240 3.3.90.30.04 

06.001.10.304.0019.2.034  

02 06/01 000 2.062 UPA 24 Horas 848 3216 3.3.90.30.04 

06.001. 10 .302 .00 19 .2 .062  

02 06/01 303 2.062 UPA 24 horas 849 3241 3.3.90.30.04 

06.001. 10.302 .00 19 .2 .062  

02 06/01 4940 2.062 UPA 24 horas 851 3242 3.3.90.30.04 

06.001.10.302.0019.2.062  

02 06/01 000 2.087 Manutenção das Atividades de MAC - 898 3243 3.3.90.30.04 

Ambulatorial e Hospitalar 

06.001.10.301.0019.2.087  

02 06/01 000 2.065 CAPSI 760 3244 3.3.90.30.04 

06.001.10.301.0019.2.065  

02 06/01 000 2.066 Centro de Especialidades 782 3245 3.3.90.30.04 

Odontológicas - CEO 

06.001.10.301.0019.2.066  

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 07/01 000 2.048 Manutenção da Unidade de Agricultura 416 3246 3.3.90.30.04 

07.001.20.606.0024.2.048  

00 07/01 000 2.047 Geração de Renda e 399 3247 3.3.90.30.04 

Agroindustrialização—Casa Familiar 
Rural 

07.001.20.606.0024.2.047  
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ÓRGÃO: 08—SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 08/02 000 2.058 Manutenção da Unidade de Viação 	518 3248 3.3.90.30.04 

08.002.26.782.0032.2.058  

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 09/01 000 2.059 	Manutenção e Modernização da 539 3249 3.3.90.30.04 

Indústria, Comércio e Serviços 

09.001.22.661.0033.2.059  

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE TURISMO E SERVIÇOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE 	1 P/A 

_ 
DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. NATUREZA 

1J  PRINC.  

00 09/02 000 	J 2.063 Estruturação, Modernização e Fomento 	552 	 3250 3.3.90.30.04 

ao Turismo 

09.002.22.695.0033.2.063  

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90,30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

07 10/01 000 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1132 3251 3.3.90.30.04 
PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116  

07 10/01 934 2.116 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1133 3252 3.3.90.30.04 
PSB - Indivíduos e Famílias 

10.001.08.244.0023.2.116  

07 10/01 000 6.072 Atendimento e Manutenção no Eixo da 1087 2733 3.3.90.30.04 

PSE -MAC - Crianças e Adolescentes 

10.00 1.08.243.0034.6.072  

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

UNIDADE: 02— DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U FONTE 1 	P/A DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

00 10/02 000 2.036 Manutenção da Unidade de Assistência 573 2845 3.3.90.30.04 

Social 

10.002.08.244.0023.2.036  

00 10/02 000 2.076 Manutenção do Conselho Tutelar 562 3253 3.3.90.30.04 

10.002.08.243.0022.2.076  
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ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
UNIDADE: 03— DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 -- Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG O/U 1 	FONTE P/A 	 DESCRIÇÃO DESPESA DESD. NATUREZA 

PRINC.  

04 10/03 000 6,044 Atendimento à Criança, ao Jovem e ao 979 3254 3.3.90.30.04 
Adolescente - FMIA 

10.003.08.243.0022.6.044  

ÓRGÃO: 11—SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

UNIDADE: 01— DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo 

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.04 - Gás e outros Materiais Engarrafados  

UG 	O/U 	FONTE 	P/A 	 DESCRIÇÃO 	 DESPESA 	DESD. 	NATUREZA 
PRINC.  

00 	11/01 	000 	2.043 	Preservação Ambiental 	 591 	 3255 	3.3.90.30.04 
11.001.18.541.0026.2.043 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

As condições para a subcontratação estão detalhadas no item 9 do termo de Termo de 

Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes para 

a formulação das propostas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO 

Parágrafo Primeiro: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão 

reajustados. 

Parágrafo Segundo: Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos 

enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

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

econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

Parágrafo Terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto 

ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 

Parágrafo Quarto: Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que 

contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme 

disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Quinto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

Parágrafo Primeiro: O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, 

periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas 

condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro 

processo disponível. 

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços 

deverá convocar o fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua 

adequação ao praticado pelo mercado. 
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- Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, 

desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E EXTINÇÃO 

Parágrafo Primeiro: Na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 88 

da Lei n 2  8.666/93, o Município de Coronel Vivida poderá, garantida a prévia defesa, rescindir 

unilateralmente a ata de registro de preços, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

bem como aplicar à detentora as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n 2  8.666/93. 

Parágrafo Segundo: A ata de registro de preços poderá ser rescindido pelos motivos previstos 

na Lei n 2  8,666/93. 

Parágrafo Terceiro: Será automaticamente extinto a ata de registro de preços quando do 

término do prazo estipulado e/ou prazo de garantia e não ocorrendo o acordo de prorrogação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ANTICORRUPÇÃO 

As condições anticorrupção estão detalhadas no item 14 do Termo de Referência - Anexo 1 do 

presente e devem ser rigorosamente observados pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

As condições quanto a gestão e fiscalização da ata de registro de preços estão detalhadas no 

item 15 do Termo de Referência - Anexo 1 do presente e devem ser rigorosamente observados 

pelos licitantes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

Parágrafo Primeiro: Nos termos do Art. 72  da Lei 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo 

de validade da sua proposta, não celebrar a ata de registro de preços, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 

de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ata de registro de 

preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 

Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
42 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, na 

ata de registro de preços e das demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo: As sanções administrativas serão aplicadas em conformidade com o 

prescrito na Lei Federal n 2  8666/93, e em legislação correlata, podendo ser das seguintes 

espécies: 

a) Advertência. 

b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou na ata de registro de preços. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar 

com a Administração. 

d) Declaração de inidoneidade. 

- As sanções previstas nos subitens "a", "c" e "d" do parágrafo segundo, poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a do subitem "b". 

Parágrafo Terceiro: A multa imposta a detentora ou licitante, poderá ser: 
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a) de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do 

objeto da ata de registro, quando será aplicada nos seguintes percentuais: 

- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, 

quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos. 

II - 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea 

anterior, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado, desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplida, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante. 

b) de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais. 

- 15% (quinze por cento) do valor do empenho em caso de inexecução parcial do objeto 

pela detentora ou nos casos de rescisão da ata de registro de preços, calculada sobre a 

parte inadimplida. 

II - 20% (vinte por cento) sobre o valor da ata de registro de preços, pela sua inexecução 

total ou pela recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar ata de registro de 

preços ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração. 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução da Ata de 

Registro de Preços. 

Parágrafo Quarto: A instrução obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao 

acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Parágrafo Quinto: Na fase de instrução, o indiciado será notificado pelo gestor da ata de 

registro de preços e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do 

correio eletrônico no e-mail, para apresentação da Defesa Prévia, assegurando-se lhe vista do 

processo, e juntada dos documentos comprobatórios que considerar pertinentes à 

fundamentação dos fatos alegados na mesma. 

Parágrafo Sexto: O extrato da decisão definitiva, bem como toda sanção aplicada, será 

anotada no histórico cadastral da empresa e nos sistemas cadastrais pertinentes, quando for 

o caso, além do processo ser apostilado na sua licitação correspondente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará a 

cargo da Administração e da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração 

que utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação 

pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Parágrafo Primeiro: Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório - Pregão 

Eletrônico n 2  2612023 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pela 

DETENTORA da Ata, constando os preços de fechamento da operação e a documentação de 
habilitação, de cujos teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, 

independentemente de sua anexação. 
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Parágrafo Segundo: Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes 

para, em complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução 

adequada do instrumento ora celebrado. 

Parágrafo Terceiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município, observadas 

às disposições estabelecidas na legislação vigente. 

Parágrafo Quarto: Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de 

contratações dela decorrente. 

Parágrafo Quinto: O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Edital será o de Coronel Vivida - PR, considerado aquele a que está vinculado 

o Prefeito. 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente ata de registro de preços em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que 

produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Coronel Vivida, xx de xxxxx de 2023. 

Anderson Manique Barreto 	 xxxxx 

Prefeito Municipal 
	

xxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
	

DETENTORA 

Testemunhas: 

(Anexar termo de referência) 
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AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2023 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES SERVIÇOS 
DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Início 
do cadastro das propostas: a partir das 08h00min do dia 20 de março de 2023 até às 08h00min 
do dia 30 de março de 2023. Abertura das propostas após as 08h00min do dia 30 de março de 
2023. Início da disputa de preços às 09h30min do dia 30 de março de 2023. VALOR MÁXIMO 
TOTAL ESTIMADO: R$ 92.336,25. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso 
ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.Iicitacoes-e.com.br . O edital está disponível 
nos sites www.coronelvivida.pr.gov.br  ou www.licitacoes-e,com.br , Informações: (46) 3232-8300. 
Coronel Vivida, 16 de março de 2023. Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N 2  26/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO 45/2023 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

MODO DE DISPUTA "ABERTO e FECHADO" 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES SERVIÇOS 

DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 20/03/2023, a partir das 08h00min. 

TÉRMINO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 30/03/2023, às 08h00min. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/03/2023, após às 08h00min. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 30/03/2023, às 09h30min. 

LOCAL: www.Iicitacoes-e.com.br . - "Acesso Identificado" 	 - 	 -- 

VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 92.336,25 (Noventa e dois mil e trezentos e 

trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 

INFORMAÇÕES E RETIRADA DO EDITAL: O inteiro teor do Edital e seus anexos 

poderão ser retirados gratuitamente (em mídia digital) junto a Divisão de Licitações e 

Contratos, na Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, no horário de expediente, das 

08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, na Praça Angelo Mezzomo, s/n 

- Centro, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, ou através dos sites: 

www,coronelvivida.pr.gov.br  / www.Iicitacoes-e.com.br . Demais informações, 

telefone: (46) 3232-8300, e-mail: licitacao@coroneIvivida.pr.gov.br.  

Coronel Vivida, 16 de março de 2023. 

JuIino Ribeiro 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 	f 

Praça Angelo Mezzomo, /2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoroneIvivida.pr.gov.br  
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TAISA SIA 
CNPJ: 77.013.64710001-8 

Rodvli BR-158 - KM533- ri* 6.460 - Tolo fax (046) 32254344 - E-.II: 	 - 85501-970 • PATO BRANCO . PR 

Atendendo as datoioaç6.s Legais . Estatot-ias, apresentamos aos senho .sacionistas o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações 

financeiras,relativas ao exerc cIo ,ocl.I encerrado em 31 de 0000mb,o do 2022. Colocamooi o.aInt.Ir. disposição doa sen hoes .oloel,t.o para 

p,•o.to,• quaisquer Informações ouesc ImecÍmootoo relativos ..000Iasea010los praticados no exerc cio flodo. 

ATIVO  °° 2022 2021 P A S S 1 V O 	°° 2022 2021 

ATIVO CIRCULANTE PAS$IVO CIRCULAP(T 

DISPONIVEL 3 TTULO5 E CONTAS A PAGAR 

Cama e Eqoioel.OICS de Caies 2.817.784,58 2.8e0.587.06 Empréstimos a briga 	 12 11.253.77 3.663.068.81 

ApIIo.ç6.s Financeira* 17.264.568.5 14.374.454,07 Fornecedores 	 13 12.140.108.39 2.908.180,21 

VALORES A RECEBER Contas e Po9e, 613,220,48 0,00 

Contas a  R.ç.bm 4 7.905.108,67 4.573,728.1 Dividendos a Paga' 0,00 0,00 

ESTOQUES Aluguei* a Paga, 28.509,42 24.517.9 

Máquinas. Implementos • Peço. 5 33.697.228,41 10.785.146,28 Ordenados e Pago, 305,524,57 246,8686 

OUTROS CREOITOS IMPOSTOSICONTRIB.E ENC.SOCIAIS 

Impostos • Recuperar 8 8.502,87 848.091,33 Imposto. e CooOIb. a Pegel' 	 14 640,380.61 479.943,41 

Adiantamento e Fornecedoras 7 407.184,21 158.822,81 Encargos Sociais . Pagar 	 15 365,864,46 264,813,9 

Desposas Aet•olp, ou . Vencer 226.673,46 191.030,59 PROVISÕES 

62.327.050.7 33.812.798,28 TOTAL ATIVO CIRCULANTE Provisão d. F4rIasIIneelFgts 906.106,47 751.226,21 

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 15.098.956,17 8.338.629.5 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE PASSIVO NAO-CIRCULANTL 

TÍTULOS E VALORES A PAGAR REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Empréstimo Compulsório 0.00 2.144,23 Fundo M anuten çlo Concessionária 	16 7.513.729,42 5.512.3753 

Crédito Pia e Cofio. 0,00 1.549.749,38 Financiamentos e Enpest. e Pagar 0,00 390.520,5: 

Fundo 4. Risco 8 3.266.912.48 4.505.563,47 Contas a  P.9. 	 17 366.051,85 455.531,11 

G.,OntI. de Coesão FIdooIâ,I. 9 5.076.169,99 11.414.145,40 Crédito P1. o Cofio, e Compensar 0.00 1.549.749,31 

Empréstimos e Pessoas JuIdIc.e 1.265.000,00 1.550.000,00 TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 7.679.780,27 71908.176.4: 

INVESTIMENTOS fjJMONI0 LIQUIDO 

Participação Outras Empresa. 10 466.142,15 408.630.94 CAPITAL SOCIAL 

ApIIo.çô.. Ino.nlIo.dus 10 5,00 1.187,20 CopIlaI RO9ISI.odo 	 18 1.725.000,00 1.725.050,01 

IMOBILIZADO 11 RESERVAS 
Terrenos 344.852,72 344.852,72 Rono,va de Capital 170.25 170.21 
Edifícios 2.253.943,50 2.253.943.50 R.o..'.o Legal 352.318,79 352.318,71 

(

q4Ip. Eou,Itó,Io • Identlticaç64s 1.093.087,53 1.578.068,00 Rou..a de Lucros 37.413.179,40 28.746.577,3 
q4Ip. Poças o Serviços 530.525.09 523.581,91 Rnsm-.a Ino.nt. Flscale.S unvon çôos 19 4.606.556.08 3.461.345,01 

Veiculo* d 	Uso 3.053.103,36 2.883.103,31 (.) Subvenções para investimentos 	19 0,55 .3.461.348,01 

(-) Depreciações Acumulada. .2.910.524,54 -2.301.665,27 (-) AÇÕES EM TESOURARIA 

TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE 14.441.212.28 (.) Ações •m Tesouraria 	 20 	 -4.352.726,16 -4.352.726,1: 23.647.857,6' 

LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCIdO 

Lucro Liquido do Exercício 	 21 14.545.028,01 14.742.959,9 

TOTAL DO PATRIMÕNIO LIQUIDO 53.789.026,58 41.213.800,1 

TOTAL 00 ATIVO 75.788.283,021 57A80.806.121 TOTAl. DO PASSIVO 76.768.263,02 57.460.60L1, 

S]9[9]7}S9fl7WoX•JbI•IX0 •f9sI•III6 (7ç.6[,q[, 1 
NT 2022 2021  2022 2021 

Receita Operacional Bruta 132.741.029,71 134.569.357,07 ATIVIDADES OPERACIONAIS 

1-1 Deduções do Vendas -8.265.574,14 -8.597.323.31 Resultado Liquido do E~CiC lo 14,045.928,24 14.742 	39,9 
126.272.033,71 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 124.471.455,5 D.p,•U•çao/Ammlia.çao 530.750.85 526.420.6 

í.I Custo d. Vendas -89.875.634,3. -93.224.77219 Aumento - ApIIo.çO.. P1o.00RI.• -2.890.084.47 .12.816,490.7 
33.047.261.51 LUCRO OPERACIONAL 34.595.821.23 Aumento . Contas . Raco b. -3.231.380.83 984,614,5 

-0.347.578,56 -7.348.226,82 -1 
 

Despesas de Vendo, Aumento - E.toqo•. -22.912.012.13 6,886,839.5 
-6.347.171.48 -5.256.460,76 ('1 

 
Despesas Administrativas Diminuição - Imposto. • R.oupo..' 6401488.48 .416.305,71 

-1.712,22537 -1.442.239,59 (-1 
 

Despesas Financeiras Aumento . Ad, ReI•O om.o.000.. .248.361.40 131.150,7 

1 -1 Outras Despesa. Operacionais -187.10212 -583.325,44 Diminuição - Empréstimos a P.JulIdIca 203.000.00 556.000,0 
3,196,310,90 1,569,602,98 '1 

 
Receites Financeira* Aom.nto - O ..P.... Amou V.num. 35,634,67 -65,257.00 

101 Ool,a. Receitas Operacionais 748,973,67 1.623.839,17 OlmInolçio . Pondo d• Risco 742,895,99 -421.001.10 
LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 20.947.028,32 0.mlnolçlo . Garanti. Cms*o F,d,,o,âo. 6.335,975.41 4,390,737,9 22.008.451,06 

(-) Provisão  pi  Imp. Renda e CSLL -6.902.000,06 .7.265.491,13 DIn.Iooiçâo . En.p.CmnpJAp1Iu.I ,.u.52. 3,331.43 0,00 
LUCRO LIQUIDO DO EXERCIdO Diminuição . F orn.oR dm., 

Aumento - Ordenados e Pagel 

DIo.Inulçlo -DInId.ndos a P5$84 

Aoo..nto -Poi.io de P*ri•• 

:: : 	
Pagar 

Aumento -PeRde M.o.Conu...Iondfl. 

263.477.75  

9.231.116.15 

148.655.65 

0,00 

154.000.10 

135.242,15 

2.001.353.50 

-$01.908,91 

8.405,8 

.10.7R2.4 

125.402,11 

381.551.1.
-905.348,4 

1.157.608.9, 

1211 	14,085,028.31 14.742,989,91 

LUCRO PIAÇÃO CAPITAL SOCIAL 	22 	 159,37 	 167,25 

2022 	
j 

2521 

1. Saldo no I'.IoIo do EOo,5lolo 14 . 742.95 9,531 6.226.654,t SC.Id.Liqu Ide Ceos.AtInOp...olo..elo 5,299,214,57 2.401.080.T 
2. Resultado do Roeroislo 14.O45.0?t,34 14.742.959,03 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
3. Dividendos .1.469.301.81 431.950.4 Pa.lioipaçlo •n, 040s. E,np.'.99 .56.511.21 -101.556,00 
4. Reserva Legul 0 . 0 01 5.05 Aquisição do P. 	an.o10 .105.746,57 -235.904,01 
S. Reserva de Lucros .13 . 273 . 657 , 8 21 .5.594.714.41 AqoI.Içã 	do AÇÕeS ao, 1'..oufll 0.00 -175,000.00 
5. LUCROS IPREJ.I ACUMULADOS 	 1 14.045.528,341 14.742.959.93 Dividendos .1.468.301,91 431.950,4 

Z4 =164 =I !R 11019x919121c1 1111 T.1W 
: •1.710:ITL$1 .I.0$6,934,6P 

Da .00,do 000 2 Lei o o Estatuto Social, após ver ltio.çlo a conferencia da, ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
D.moo$Irsçõ•s ri oo,,o. ir52,doS livros con 14531 s.fi50al;ao. demais doou. Empréstimo. OIn000 4.651.815.01 289,028.5 

$8140 Uqolde Athtø.d.s FIom50. .31681.610.66 , 	
,,,e,,Io.. ,nfo,e,,tn oo.so,o III OnOR ,,.40 co, 31  Un dn2.,nb,o de 2022, 0201. 598.009.8 
lnsIao,.o 1 uoo,oun 1,1,01,10 P-[- --- 	pl.v. çd oonAs.e obOIa Q.,.I O.2UO,Ia. Aum.otolR.doçlo OIsponIbiIld.dRs 42,772,40 1.600,172,7: 

Saldo das DI.po.dbUId.d. 
Pato Branco, 13 do fevereiro  do 2023 NO INICIO 00 E050CICIO 2,900,557,06 1.271.384,3: 

Luiz Fernando Oao,,'. VInlolos Lshm enOARIA ÇÀ0 00 P601000 42,77248 1.509.172. 

And.rson H.orlqa. Biondo NO FIM 00 EXERCIdO 2817J84.58 5.980.651.9 

E 

cOi nu 

si 	 dia, 

____ 

o:::, 

.::::::.:::::q.i& 

: 

___________•deoRae 

- 

iataiíl'Ioatt'eclueat._euut.o9'uçAo88Õv,susaR.tCraa.84.a.ttu.a4,.a..s....ar' 

M 391M  

••••••••••••••••••••••••• • 

" 	 -e. ...eu..... ...-.-,.o* 

Pato 5,.noo (PR), 31 de dezembro de 2022 

maC 	 i...... 

IRINEU LUIZ MORESCO OSMAR DAGIOS 	 OSVALDO BERTUOL 
Direto, Comercial Diretor Financeira 	 1'6ç.09flt. ORO 7.193-PR 

SúMULA tIL RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO  

Carliapláulicas Lida Nie, torna pública que recebeu do IAT a Renovaçdo de 

Licença de operação para a atividade de industria de embalagens plásticas, 

inviolada na .0v. Indusnial - 100. Porque Iridrisirial no municipio de Polo 

Brunco/PT, Licença 290606-1k2 Validade 01103.2027. 

S1%I1'LA DE RECEBIMENTO DE RErsl)v.SÇÂ() DE LICENÇA DE 

OPERAÇÃO 

Comercio de Combustíveis Mangueirinha Lida,, 10011 público que recebeu 

do IAT o Reuovaç2u do Licença do upernç3u, paria atividade de Posto de 

Combustíveis pari veículos automotores. iou'lalada ali Avetudu Iguaçu 552 - 
('entro no município de Munguclnnha RI. Licença n" 291625-R2 Validade 

303/2027. 

SCMUI.A DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAI. 

SIMPLIFICADA 

Comercio de Comhnstiveh Kiot Ltda, tonta público que recebeu da IAT 

Licença Ambientai Simplificada, pata a atividade nanuponle de combustíveis, 

instalada na Rua General Onorio 129, CenSo no município de São João/Pr. 
Licença na 290936 Validade 0110312029. 

SÚMULA 010 RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIEYI'AL 

SIMPLIFICADA 

Reciclagem Pato Branco I.tda., toma público que recebeu do IAT a Licença 

Ambiental Simplificada, Pmu a atioislasL' l010apoetc cukta c tennborslo de 

rosidoos, instalada na Rua Frcdeiiço Sguariai 240- Indusmal, no município dc 

Para Branco Pr. Licença n 0  290252 Validade I7102 2029. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
.eujsrso se L~15 nu cususca ne OIOPINZI?iao . FITADO DO F0043 C 

6,29 	 'C000-000CCCOOS-DO959 'ISltoOX 

.A 11a101 [DA ~ COITA 
Q 

EDITAL DE I"MACÁO 

rmu*,Npu_F0EOEDA_  BUSTO _COSI 4 040.001 nRona a. fraOuan, Otuatu 'a 

Rua Va&,Riunat a. Os,'., 7.3.09. Co'nu leoa oa.a.. Consoa O. C?aoaa,ovA- 
04 .ag,cuu at aO,0.çO., soltou.. p4, 0050 2$ a. Lo n.0,514141. 84' ~ u 

p4, CA&XAECO6ÔUCCA FEDERAL - "L ao maiana. Tntaa.,..ou 

.735515529SOO' 	901554, 05' Uao-açaa eo,va... a.'aan o" 23 a. n'ata O. 

201a .ueaa. aos '76,6,20.901. 	 'esCuda 72$907. O8C8 'ag'sPO  .r008400 

R..u..00 es.,. no Ido- tolada oà R5. Ca~ na rasa 

N'lOtA 0$, . JOSÉ 2.2.85 DA 52,06, ..onu w crr aun r~3945. ta posta 

5'.. 000iANI OOLNIJT0 048600 'Sn'RS 'O CPF aos O022.t%aag.09at 

la? I90t 000100 ria $006, a osos'nm' ti Calmo, toDa Rua 

04,-saco. a. aio.. 13,929, CoSO, 	'0,0 bOa. ioa Aa ,0,a'OetO a.. 

ab'ç.çO.. mao.. 4,52 	 ana'05. ,... l,'naoa soa. a. a 0.5,  

d.e...,ra'oat pasoa'.ao.', 'Tu.oa'çaa,tt2uvo»apas.at.00a000,1 

lotes aol tnaunolo. ,t.t o aoao lo-lama). t,.ro a avdaavao rostO,3 aoe 

m.a.r0tesnto-oeIcsq.ao-o.'m rio aoo dica air.çacAi.84a. 

paaae..iO aa PIO. O. II (nuSat) a... ao,,iaua. a. uitiffia p4iisaçia, 9a,.ce 

.onda'.00l'.laa.qIsoi.oau4,Oaçaa n.p,000.0.a.OaOnAb. 

locaia., I50oa?a,,o42023,. 

(1) 

M1JNIC1PIO DE CORONEL VIVIDA - 090 
uviso DE LicrrOçAo -EDITAL DO PROGAO ELETRÕEJICO 04' 26/2023 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE- LIC1TAÇA0 EXCLUSIVA PARA ME E EPP. 
Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES SERVIÇOS 
DE RECARGA DE EXTEITORES E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARLOIS DA A001NISTRAÇA0 hojtqICpAa., 61çoo 
do s.da.t,s das ua020soa a pala das OlFOtan o do da 2046 nueço de 2023.584 0tIr0O,r*i 
do de 304, naiço O. 2023. Aao.riata das propostas apon as OOEOOmEi do dia 304. ritai de 
2023. h,Ido da disputa ao peço. a. 09E30'vío do dia 3000 'rarço de 2023. VALOR MASI40 
TOTAL ESTiMADO' 0292.33625. Prato do 250-ou' 12 usei, Os p000ediooaedns 9.-a aca.ao 
ao Pm9io EI4,41,ou .udo 0008o 1 ais rosna wmJ'oaacons'n,co,r Ia., O odeiO selA OspaevvaI 
"na aua i,so0nisN1sos,N',esu,S' ai eoa1dimono-o,m_01. tolonnaçdou; 46) 3232 -8300, 
Ccenel VnidO 160onaeç000 2023. julano R'Seoo Pies dente de 04.. 

MUNtCIPtO 08 CORONEL VIVIDA - PIO 
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBUCO 

CHAMAMENTO P080005005/2023 
DATO. 2710112023 	 R000BINEr4TO,ABERTUR0, 02/03/2023 	 1/ORAR/O. 00 00 
06,2010. S.Mçin da ee'Oomde 151 .p.ndn'. (t) o'ponaaçio na sov,dao, aol te'v tais Iao ,avosa 
aSsando a fortitui 4. 01,05 da 0000e'açio sue,.. potov pose totv,vO,a aoaruçao do Pio-o 
de T,aE4,ia oco,, e taaasd.ae ao ase/Sn Rnaeou.in, 0nflfOIINP 004-o,, 50100 Ilooçuen os/asusuaca 
noe 06.4 
O tOaRsipin do Capoda Oatca - Pwsnd, usn,cvva 00$ Ots'nssadon Que ieRtandl oeocndosa do 
aa'aa,snolaa Datou 07 0029970 e a ~te-  
~M 04410 50551 248 de CaPo-is Voada 55080 no CIdRa sob -, i7345042/3001 -05 PAU 
auSso anais de ES 405,000.00 (a,a./,00.oms a O/eia/la 7,1 sais) distrEaidns ao Siga de 12 (dau.) 
7,0106, Nu sondoçaes deter plano a. 5.0.010 'maouteonçio ItanOilal.' coa edir.1 
Prazo da ingHnda 15 (doze) mossa, oona$dae a peste na doa da saaPtato do al?'o as 
ccbboaçlo 
Co,4a'r"ii peosrdin ou SOlhA, na - tem 13, sub/se' 73,9 rca cOsi/o o p'oo do OS ("is) aos Ates 
contados de po000iça0 do ',oaHado O, coleção pape oie'ouos'çau do 'ovu'noo, 

Ce's',i V, Ma. 15de 'na'oo 002320, 
O,dcoia/, u°ndoi  Dt",to 

Pefe.to 

NONICIPIO De CORONEL VIVIDA -  ESTADO DO PARANÁ 
PARECER E ADJUDICAÇÃO-PREOAO ELETRÕSICO 072112023 

DATA 16/02123 	 ABERTURA, 13/53/23 	 PROPOSTAS ATO' 0000 	DISPUTA' 5030 
OBJETO, REGISTRO DE PREÇOS  PARA FUTURA E EVENT'lJAJ. 0OuIS1ÇAO DE KtT oe CESTA 
BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DO ASSISTÊNCIA SOCIAL, oaontcanu 
utstun40000 ro  a. ' lo 0çA0alREoAa ELE'TRÕN05O o- 21/2525 
DATA 1002123 ABERTURA' 13153/23 PROPOSTAS ATÉ' 0050 OISPUrk 0930 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS  PARA ROTURA E EVENTUAL AQOISIÇAO DE KIT SE CESTA 
BÁSICA PARA ATENDER A SECRETARIO MUNICIPAL on ASSISTÉNQA SOCIAL, ounluuota 
dla,nA?oda no aof.ta dopstaaelt, coRal. 
A psEiraçia ou integre do ala, asa.'. o-noiva-ao OpapIais ou 9gade8e snOentçu deDUsco. 

1000 ois,'vcIo'r) luo,',sO,avo. -  contoaona aaouahzado pela Lei Mceiiapis '730R3 00 20 de 
2021, eg,alaennlaid. pato D.oae'n ri- 7691,de 14 Os Ao da 5021. 

MEuMCPOO EU CORONEL 2000*- PIO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P 332023 -  Preg$o Eis/idfloo,' 14/2023-CoSe/aiau: Miascapu 
0, Coso-is 2,Va Dat000ca c O PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA Cr4PJ 
05,501290110001'09, Objeto R.gistea de peeçua pos 11*1105 e 00,06110 sePslçns de  

o'SaodOs I iiiiiizaçáo de oalnpõuoiion Rlai'snpaui. 140/anal. .e.uada.ia nau 'los oRdedIs n/odaudadoi 
espnalous e ea001a4 1500.5903 Pteg'a./ei do dao'adàro esp000ao do Oopeelonetne O. de$po'lo. 
valo, SIal estirado. 40327.475.00. Reza: ID 'locais, de 14,03.2023 a 13,53,2024, Capo-el VIa/do, 1 3 
Os março c* 2023. Ao'ao-SOe Ma'n.qo. B.n.o, P,eieoo, 
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Parágrafo único. Fica o nomeado lotado na Assessoria de Imprensa 
e Relações Públicas, da Estrutura Organizacional do Poder 
Executivo. 
LEIA-SE: 
Art. 1°. Fica nomeado, para ocupar o Cargo de provimento em 
Comissão de ASSESSOR DE IMPRENSA E RELAÇOES 
PÚBLICAS, MATEUS SESS1 GULMARAES, pelo exercício do 
cargo nomeado perceberá mensalmente o valor estabelecido para o 
símbolo CC6, conforme estabelecido por lei, a partir de 06 (seis) de 
março de 2023. 
Parágrafo único. Fica o nomeado lotado na Assessoria de Imprensa 
e Relações Públicas, da Estrutura Organizacional do Poder 
Executivo. 
Art. 20. As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do 
Município para o exercício corrente. 
Art. 30  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos na data de Designação, revogada as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 16 (dezesseis) dias do mês de março de 2023, 134° da República e 
68° do Município. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Bruno Cesar Muiler Amaral 

Código Identificador:063E9E2B 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 33-2023 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ri' 33/2023 - Pregão Eletrônico 
n° 14/2023 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Detentora: E 
5 PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ n° 
35.501.296/0001-09. Objeto: Registro de preços para futuros e 
eventuais serviços de arbitragem, visando a realização de 
campeonatos municipais, regionais e estaduais nas mais variadas 
modalidades esportivas, e eventos esportivos integrantes do calendário 
esportivo do departamento de desporto. Valor total estimado: R$ 
337.475,00. Prazo: 12 meses, de 14.03.2023 a 13.03.2024. 

o Coronel Vivida, 13 de março de 2023. 

ANDERSON MANIQIJE BARRETO, 
Prefeito. 

Publicado por: 
Maira Soares 

Código Identilicador:43CFBF36 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 26/2023 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - LICITAÇÃO EXCLUSIVA 
PARA ME E EPP. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E 
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Início do cadastro das propostas: 
a partir das 08h00min do dia 20 de março de 2023 até às 08h00min do 
dia 30 de março de 2023. Abertura das propostas após as 08h00min do 
dia 30 de março de 2023. Início da disputa de preços às 09h30min do 
dia 30 de março de 2023. VALOR MÁXIMO TOTAL ESTIMADO: 
R$ 92.336,25. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para 
acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www.Iicitacoes- 

e.com.br . 	O 	edital 	está 	disponível 	nos 	sites 
www.coronelvivida.pr.gov.br 	ou 	www.licitacoese..pm.br. 
Informações: (46) 3232-8300. 

Coronel Vivida, 16 de março de 2023. 	 FISL3.EL.) 
JULIANO RIBEIRO,  
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Maira Soares 

Código Identificador:C99BF778 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PARECER, ADJUDICAÇÃO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PARECER E ADJUDICAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 
21/2023 
DATA: 16/02/23 ABERTURA: 13/03/23 PROPOSTAS ATÉ: 08:00 
DISPUTA: 09:30 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, conforme discriminado no objeto do presente edital. 
Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, 
constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital e 
adjudicamos o lote a seguir ao licitante vencedor: 

1 LOTEI rTEMI FORNECEDOR 
VALOR 1 VALOR 	TOTAL' 

1 UNITÁRIO R$ ESTIMADO R$ 

I i Ii 1 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA 126,60 163.300,00 

Totalizando por fornecedor: 

FORNECEDOR NÚMERO DO CNPJ 
1 VALOR 	TOTAL' 
1 ESTIMAI)ORS 	1 

DISTRISUIDORA TIO IVO LTI)A 127,787.0540001-03 163.300.00 

Nas condições de sua proposta e do edital. 

Valor total estimado da licitação é de R$ 63.300,00 (sessenta e três 
mil e trezentos reais). 

Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai 
adiante assinado pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 
Coronel Vivida, 13 de março de 2023. 
lana R. Schmid Elaine Bortolotto Juliano Ribeiro 
Pregoeira Equipe de Apoio Equipe de Apoio 

TERMO  DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO ELETRÔNICO N° 
21/2023 
DATA: 16/02/23 ABERTURA: 13/03/23 PROPOSTAS ATÉ: 08:00 
DISPUTA: 09:30 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTA BÁSICA PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, conforme discriminado no objeto do presente edital. 
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico n° 21/2023, 
HOMOLOGO o lote a seguir ao licitante vencedor: 

ITEMI FORNECEDOR 
VALOR IVALOR 	TOTALI 

LOTE 

UNITÁRIO R$ 

1126,60 

1 ESTIMADO R$ 	1 
1 1DISTRII3UTDORA TIO !VOLTDA 163.300.00 	1 

Totalizando por fornecedor: 

1 FORNECEDOR NÚMERO 1)0 CNI'J 
'VALOR 	TOTAL' 

1 1 ESTTMADO RS 

DISTRIBUIDORA TIO 1VO LTDA 27.757.0540001-03 163.300,00 

Nas condições de sua proposta e do edital. 

Valor total estimado da licitação é de R$ 63.300,00 (sessenta e três 
mil e trezentos reais). 

Coronel Vivida, 16 de março de 2023. 
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objeto licitado, observada as condições constantes do Edital. A cópia do Edital estará 

disponibilizada a disposição dos interessados, nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.bllcompras.com  e .cidadegaucha.pr.gov.br. Dentais informações de 
interesse, serão prestadas pelo Pregoeiro Sr. Geovane Martins de Sou7a, nomeado 

pela Portaria n. 05 112023. 
#WDAT Cidade Gaúcha - PR; 16 de março de 2023. 

##ASS HENRIQUE DOMINGUES 
##CAR Prefeito Municipal 

26152/2023 

1 Clevelândia 

AVISO DE LICITACÃO TOMADA DE PREÇOS N. 00312023 O 
MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA. Estado do Paianá através do 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações (designado pela Portaria 

n".004/2023, de 17101i2023, em conformidade com a Lei n. 8.666193, de 
2 1/06/93, e suas alterações, TORNA PUBLICO que fará realizar licitação 
no dia 31/03123, às 14:00 horas, na sede do Paço Municipal, sito á Praça 
Getúlio Vargas, 71, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL. o qual tem por objeto a: "Término da 
execução da Creche tipo B pró Infãncla FNDE", conforme 
especificações constantes no memorial descritivo, orçamento e protejo 
tecnico em anexo.", conforme especificações constantes no memorial 
descritivo, orçamento e projeto técnico em anexo ao edital. O valor máximo 
desta licitação importa em R$ 1.019.892,82 (uns milhão, dezenove mil, 
oitocentos e noventa e dois mil e oitenta e dois centavos. Clcvclàndia, 15 de 
março de 2023. José Mutilo Maia Grevetti Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações. 

25658/2023 

1 Colombo 

Aviso de Licitação 
Edital - Chamamento Público N 0312023 

Objeto: Credenciarnento de grupos formais, organizações produtivas detentoras 
da DA  (Declaração de Aptidão ao Pronaf) do município de Colombo ou do CAF 
(Cadastro Nacional da Agricultura Familiar - pessoa jurídica - Cooperativas e 
Associações) do município de Colombo e grupos informais detentores do CAD.-'PRO 
(Cadastro de Produtores Rurais) "ou" DAP(declaração de aptidão ao FRONAF) 
"ou" CAF (cadastro nacional da Agricultura Familiar- Pessoa Física) do municipio 
de Colombo, organizados cm grupos de no mínimo 10 (dez) pessoas, conforme 
diretrizes estabelecidas na Lei n 11.326, de 24 de julho de 2006 e enquadrados no 
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiarr--- PRONAF, interessados em 
fornecer hortifrátis orgânicos ou convencional através do Programa ECOTROCA. 
Data: de 17 de março de 2023 até 20 de abril de 2023. 
Horário: Segunda-Feira à Sexta-Feira, das 08h00min às 1 2h0ømin e das 1 3hø0min 
às 17h00min. 
Local do Credcnciamcnto: Coordenação de Protocolo da Prefeitura Municipal sito 
a Rua XV de Novembro, lOS, Centro. 
Informações Complementares poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Administração, sito à Rua XV de Novenobro N. 105, Centro. Colombo - Paraná, 
ou pelos fones: (41) 3656-8080 ou 3656-8085 ou pelo sue: www.columbo.pr.gov.br  

Colombo, 16 de março de 2023. 
Helder Luiz Lazarolto 

Prefeito Municipal 
26084/2023 

Errata - Aviso de Licitação 
Edital - Pregão Eletrônico N. 02712023 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento por meio do SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS de tubos, calha e aduela, para aplicação em obras diversas 
e em manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais do município. 
Comunicamos aos senhores licitantes a inserção de arquivo com ERRATA publicada 
no sítio www.colombo.pr.gov.br/licitacoes  e no link (bllcompras.org.br ). 
Informa-se ainda que a sessão do referido Pregão Eletrônico foi alterada 
Recebimento das Propostas: Das 09:00 horas do dia 20 de março de 2023 até às 
13:00 horas do dia 30 de MARÇO  de 2023. 
Abertura das Propostas Sessão Pública: às 14:00 horas do dia 30 de MARÇO de 
2023. (Horário de Brasília). 
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado 
no link (bllcompras.org.br ). 
Itilbrnoaçõea Complementares podei -ao ser obtidas na Secretaria Municipal da 
Administraçlo, sito a Rua XV de Novembro N. 105, Centro, Colombo - Paraná, ou 
pelos fones: (041) 3656-8080 ou 3656-8138 ou pelo site: wsvw.colombo.pr.gov.br . 

Colombo, 16 de março de 2023. 
Helder Lula Lazarotto 

Prefeito Municipal 
26063/2023 

Aviso de Licitação 
Edital - Pregão Eletrônico N 02912023 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços, (te 
Limpeza e Conservação, com o fornecimento de mão de obra, uniformes. EPF's e 

Equipamentos de limpeza pesada para atender as unidades de ensino, unidades de 
saúde e os demais prédios públicos da Prefeitura Municipal de Colombo. 
Recebimento das Propostas: das 09:00 horas do dia 20 de março de 2023 até ás 
08:00 horas do dia 31 de março de 2023. 
Início da sessão de Disputa de Preços: às 09:00 horas do dia 31 de março de 2023. 
(Horário de Brasília). 
Local de Abertura: Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - Acesso Identificado 
no lhsk (bllcompras.org.hr). 
Preço Máximo: Constante no edital. 
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote. 
Informações Complementares poderão ser obtidas flS Secretaria Municipal da 
Administração. sito a Rua XV de Novembro N. 105. Centro, Colombo - Paraná, ou 
pelos fones: (041)3656-8080 ou 3656-8138 ou pelo sue: www.colomho.pr.gov.br . 

Colombo, 16 de março de 2023. 
Helder Luta Lazarotto 

Prefeito Municipal 
26191/2023 

1 Coronel Vivida 

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR 
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N 26/2023 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E 

EPP. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E AQUISIÇÃO 
DE EXTINTORES NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Início do 
cadastro das propostas: a partir das 08ls00min do dia 20 de março de 2023 até às 
OShOOrnin do dia 30 de março de 2023. Abertura das propostas após as 
08h00min do dia 30 de março de 2023. Inicio da disputa de preços às 09h30min 
do dia 30 de março de 2023. VALOR tSIAXIMO TOTAL ESTIMADO: R$ 
92.336.25. Prazo de vigência: 12 meses. Os procedimentos para acesso ao 
Pregão Eletrônico estão disponíveis no site www,licitacoes-e.eom.br . O edital 
está disponível nos sites wwsv.coronel vivida. nr.aov.br  ou svww.Iicitacoes-
ç.çprn.br . Informações: (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 16 de março de 2023, 
Juliano Ribeiro, Presidente da CPL. 

26040/2023 

1 Dois Vizinhos 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PCBLICO N. 003/2023 

Objeto: credeitciametsto de pessoas Ftsica.s e/ou jurídicas, para prestação de serviços 
de avaliação de imóveis que o município de Dois Vizinhos, venha a adquirir, alienar, 
permutar ou locar. 
A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 13 de abril de 2023. as 8horas e 30 minutos. 
O valor total estimado é de RS 229.154,00 (duzentos e vinte e nove mil, cento e 
cinquenta e quatro reais). 
O edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações, no 
site www.doisvizinhos.pr.gov.br. 
Informações complementares através do fone: (46) 3536 8828. 

Dois Vizinhos, 16 de março de 2023. 
Luis Carlos Turatto 

Prefeito 
26120/2023 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 01212023; OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇO 
DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO NOBREAK 2200VA SMART UPS AC; 
CONTRATADA: LINDOMAR RIGON 74184504949, inscrita no CNPJ sob o n° 
27.834.941/0001-87, sediada na Rua Mar. Mascarenha.s de Moraes, n*  391, Bairro 
S. E de Assis, na cidade de Dois Vizinhos. Estado do Partusá, CEP 85.660-000, 
E-mail: rigonIeehotrnail.com  e telefone (46) 99975-9035, doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu responsável legal o(a) Sr.(a) 
[,indonsar Rigon, CPF n"741.845.049-49 e RG n 5269.024-2; CONTRATANTE: 
Mtmnicípio de Dois Vizinhos - Paraná: FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal 
contratação, baseando-se no disposto no Artigo 24, Inciso II da Lei Federal 8.666/93; 
PRAZO: 90 (noventa) dias a contar da data de assinatura; RECONHECIMENTO 
E RATIFICAÇÃO: 15 de março de 2023, por Luis Carlos Turatto, Prefeito de 
Dois Vizinhos - Paraná. 

Luis Carlos Turatto 
Prefeito 

26144/2023 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO: 011/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMAS ELASTICAS 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CMEIS DA REDE MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO; CONTRATADA: CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n 73.334.476/0001-32, sediada 
na Rua Prudente de Morais, n" 855, Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos. Estado 
do Paraná, CEP 85.660-000. E-mail: santoIin.nsoveis@hotnsaiI.com  e telefone 
(46) 3536-6378. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
por seu responsável legal o(a) Sr(a). Rafael Santolin, CPF n 033.488.009-27 


