,
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FLORICULTURA HALMA
Av. Nossa Senhora Aparecida 549 Centro Fone:3642-1442
Turvo-Pr CEP:85150000
CNPJ:ll.046.332/0001-23
Inscrição Estaduai:904/9085335
Data: 28/11/2018
Nome/Razão Social:APAE - TURVO
Município: TURVO

V. Unit.

V. Total

MUDAS DE BUXINHO
PALMEIRA FENIX

VR$ 10.00

R$ 300.00

JR$ 20.00

R$ 20.00

PALMEIRA CICA

JR$15.00

R$ 150.00

10

CAIXA DE AMOR PERFEITO

VR$15.00

R$ 150.00

10

CAIXA DE BEIJINHO

,(R$ 15.00

R$ 150.00

10
5

MUDA MOREIRA (não consequi)
PEDRA BRANCA

JR$ 2.00

R$ 200.00

100

Qnt.

Descrição do Produto

30
1

~'.

Estado: PR

Total:

R$ 970.0

MUDAS DE AMOR PERFEITO NÃO É DESSA ÉPOCA.

000002

ORÇAMENTO APAE TURVO - CNPJ: 03.401.009/0001-00

Quantidade

02
05
30
01
03
10
10
10
10

Valor total
Valor unitário
Descrição
140,00
70,00
Vaso cerâmica
75,00
15,00
Muda de Mareia
1.050,00
v
35
Muda de Buxinho
260,00
260,00
Palmeira Phoenix
v
45,00
V
15,00
..Saco pedra rio
500,00
v
50,00
Palmeira Cica
180,00
18,00
Caixa de Beiiinho impatiens v
150,00
15,00
Caixa de Petúnia
400,00
40,00
Vaso mini
R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos
Valor total
reais)

** Validade do orçamento: 30 dias.

GUARAPUA VA PR, 25 DE OUTUBRO 2018.

DILEMA DA ROSA
EMPRESARIA.
CNPJ: 11.154.453/0001-99

COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
RUA: SARGENTOALDOMIROLIMA
N° 62-BATELCEP: 85015-508
GUARAPUAVA PR - TEL: 42 3629-5857

~.-_

- .•.••......•

, .....•.....•.....•.••...••...

?

009fT03, ltilYíl':01)').lht

..~~
PLANTE COMÉRCIO DE MUDAS E FLORES LTOA.
Rua: Pedro Siqueira, 1811, Centro, Guarapuava.

~araná.

Fone: (42) 3623-6528 (42)99993-1617
CNPJ: 82.236.217/0001-60 IE: 9011138664
E-mail: plantemudas@hotmall.com

ORÇAMENTO
Cliente: Escola Emilio Mudrey Educação Infantil e Ensino Fundamental
Endereço :Av. Maria Bettega, n0221 - centro.
Municfpio: Turvo - Paraná CEP: 85150-000
Telefone: (42) 3642-1158

ITEM

.

PROOlTTO

Qtd

VLR. UNT

VLR. TOTAL

1

Muda de Buxinho

30

vR$13,90

R$417,OO

2

Palmeira Fenix

1

vR$lSO,OO

R$150,OO

3

Saco Pedra de Rio

4

v'R$15,OO

R$60,00

4

Palmeira Cica

10

VR$147,OO

R$1470,OO

5

Caixa de Petunia

10

6

CaiXa de Beijinho

10

7

Muda de Moreia

5

..

ValcrTclal

'Valores

Orçamento Válido por 30 dias.

-,

Atenciosamente,
.

'l4fY" ~""
Guarapuava,

",R$16,OO
R$12,OO

R$l60,OO
R$l60,OO
R$60,OO
R$2477,OO

de Plantas a retirar no local

/.7!.

R$16,OO

,.

:?/'..-'VL:

23 de Outubro de 2018.

I

.
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°

I

r ~

CanpleaBlto
Cidade / LF
Telefmes
Vendedor

It"",

tiro. de lteos:
IRs<mto Geral :

. '.

8

Valor Liquido

0,00

1;\

..
Tipo Paga.,ento
'

Parcela

WlTTIO
1UMl / ,f'R
36421158
Jl.t!Iffi

« I

.

',' ~ tI; '
•

[:l'Mtidade Lhd.

S Venda

% Dese

5,00 LtID
1,00 LtID
1,00 LtID
184,00M2
20,00 M
1,00 LtID
2,00 LtID
1,00 LtID

23,90
33,00
28,90
1,40
3,lf)
21,00
12,90
23;00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

$

I

Total Localiz.

".
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007596 VASSlXIlA GlM\ f'V\STlC/\ CItAOO

'. ,

:
:
:
:

•

,>

Data Venci_to
1711112018

Valor
583,30

~,30

Valor Total
Entrida

,

•

119,50
33,00
28,90
257,lf)
72,00
21,90
25,80

,

I

23,80

•

~!30

0.00
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I
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O
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CONSTRUART MATERIAIS
código
:
Cliente
:
Endereço ..:
próximo ... :
vendedor ..:
Forma Pgto:

PARA CONSTRUÇÃO

95407
2 - CONSUMIDOR FINAL

000006
- (42) 3624-9882

/ (42) 3624-2950***ORÇAMENTO***

Data ..: 22/11/201810:40
Fone ..:
Bai rro:
cidade: GUARAPUAVA - PR

55-VEND ORÇAMENTOS
à vista

valor Total: 544,92

cód. Ref.

produto

Qtd

un

519
956
1210
634
482
2299
454
455
797

ENGATE RAPIDO p/ MANGUEIRA 1/2 TRAMONTIN
ENXADA TRAMONTINA GRANDE c/ CABO
LONA PRETA COMERCIAL GROSSA
MANGUEIRA JARDIM LARANJADA TRAMONTINA SU
RASTELO 14 DENTES C/ CABO
REGADOR 10 LITROS METASUL
TESOURA DE PODA TRAMONTINA
THINNER 900 ML
TINTA ESMALTE GLASURIT 3,6 LT

1
1
184
20
1
1
1
2
2

UN
PC
MT
MT
UN
UN
UN
UN
UN

obrigado pela preferência!

un

Total

3,80
40,76
1,04
3,61
23,66
16,06
23,66
10,36
75,90

3,80
40,76
192,28
72,20
23,66
16,06
23,66
20,71
151,81

vl r

Sub Total ..:
Descontos ..:
valor Total:

Favor conferir material na entrega, não aceitamos reclamações.

573,60
28,68
544,92

Ooon07
-~-

----------~--

Orçamento na

2736573
Emissão:

1911012018

Comercial Ivaiporã - Turvo
Endereço: RUA EUCALINO NUNES, 601
Cidade: TURVO - PR
Fone: 4236422410
Cliente:
Endereço:

136155

ASSOCIAÇAO

Bairro: CENTRO
CEP :85150000

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS

AV MARIA BETTEGA, 221

CEP :85150000

Fone:

Contato:
Bairro:

4236421158

CENTRO

E-mail

Código
Seq.

Produto

Valor

Marca

Descrição do Produto

Quantidade

1

27015

FUZIL

ENXADA TRADICAO

.2

12941

CASTOR

CABO PI ENXADA 1,50 MTS CASTOR

3

100944 ALUMASA
134611
17629

MANGUEIRA

30 000354 FUZIL

#

SILlC. COLOR JG 20MT CIESG 2278 ALUM!

Unitário

Valor
Total Liquido

1,000

44,06

1,000

7,76

7,76

1,000

41,90

41,90

44,06

TRAPP

TESOURA PI PODA nCM

TS-30836 3936007 TRAPP

1,000

62,91

ALBA

62,91

COLA CASCOREZ-EXTRA

500 GRS 1406730 HENKEL

5,000

13,47

67,35
22,08

6

25944

FARBEN

THINNER

7

2,000

11,04

131631

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. AZUL SAFIRA 0,4 LT:

1,000

15,90

131632

15,90

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. BRANCO 0,4 LTS 541

1,000

15,90

15,90

8

1500 lLT 6500 556.500-0.9 FARBEN

9

131633

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. CEREJA 0,4 LTS 546

10

1,000

15,90

131634

15,90

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. COBRE 0,4 LTS 50l<

1,000

21,32

21,32

1.000

21,32

21,32

11

131635

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. DOURADO 0,4 LTS,

12

131637

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. LIMA 0,4 LTS 546321

13

1,000

15,90

131638

15,90

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRIL. PRETO 0,4 LTS 546,

1,000

15,90

15,90

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRILVERDE

1,000

15,90

15,90

SUVINIL

SPRAY MULTIUSOISUAARTE

BRILVERMELHO

1,000

15,90

15,90

14

131639

15

131640

,

,

FOLHA 0,4 Ll
0,4 LTS I

Total Acrescimo:

o

Total Frete:

,00

Total Desconto:

29,70

<,

,
Vendedor:
'dade:

172027 JONATAS JOSE MIRANDA(42)91 033024 OU (42)98062725
ORÇAMENTO

Total LIquido:

VÁLIDO POR 7 DIAS APÓS A EMISSÃO.

~

.

Y(U,C"-

_I"
UA,-",

'/07".
v."-"-'\... \I~

(.0..91

r75274423/0022-231
COMERCIAL

IVAIPORÃ

LTOA.

Ru. Eucalina Nunes, 601
Centro. CEP 85150-000

L

TURVO.

PR

-'

400,00

--------

--

--

-----

- -----'

---

000008---.
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CONSTRUA - Materiais Para Construção
Av. 12 de Maio, 70 -Centro
85150-000 - Turvo - PR
Fone: (42) 3642-2000

»> Orçamento «<
Orçamento
Cliente:

Contato:

Bairro:

Av. 12 de Maio

E-ma\\

Fone:

CEP : 8S1SQOOIl
Código

"9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quantidade

Descrição do Produto

Peso Total: 5,000000
~"20 ,OAO MARCOS FREI1AS - (42) 99144-0740

Vendedor:

Orçamento Valido por 7 dias.

Obs:

Centro

nfeconstrua1\'Sca\@gmail.com

LONA TRANSPARENTE ESTUFA 6MT LARGURA
2225
ANCINHO (RASTELO) 14 DENTES SI CABO PANDOLFO
3068
CABO PARA RASTELO (ANCINHO)
3405
REGADOR 10L PRETO METASUL
688
ENXADA DE ARGAMASSA Cf CABO PANDOLFO
3059
CABO PARA ENXADA REDONDO
1420
TESOURA PI GRAMA TRAMONTINA
892
MANGUEIRA JARDIM SUPERFLEX 1/2 TRAMONTINA
3100
ESGUICHO PISTOLA DURIN
796
_COLA
CASCOREZ EXTRA 1KG
3315
THINNER
900ML
330
TINTA
SPRAY
MUNDIAL AZUL CLARO
3023
TINTA
SPRAY
MUNDIAL AZUL ESCURO
3899
TINTA SPRAY MUNDIAL AMARELO
2841
TINTA SPRAY MUNDIAL BRANCO
2750
TINTA SPRAY MUNDIAL LARANJA
2535
TINTA SPRAY MUNDIAL ROSA
3634
TINTA SPRAY MUNDIAL VIOLETA
750
TINTA SPRAY MUNDIAL VERDE ESCURO
2840
TINTA SPRAY MUNDIAL VERMELHO
2536

1
2
3
4
5
6

19/10/201811:34:43

24139

Consumidor Final 1

27

Endereço:

Seq.

n°

Emissão:

APAE

r08~641.633JOQQ1 ~i:~~
CONSTRUA TURVO COMÉRCIO
DE MATERt:;tS PAP...A

CCtlSTRUÇ,;O LIDA. - ê,iE
Av, 12 d~ Malo, 70 - Centro

ré? 85150-000 - T U R V O -?~ .

138,00 '
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
20,00
1,00
5,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Valor

Uno

2,50
7,35
5,40
15,65
28,20
11,70
27,70
3,70
26,25
24,80
10,90
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,70
14,20
14,20

Tolal:

Total
345,00
7,35
5,40
15,65
28,20
11,70
27,70
74,00
26,25
124,00
21,80
14,20
14,20
14,20
14,20
14.20
14,20
14,70
14,20
14,20

815,35

-

-

--~

_..-

-

----'

-----

._~_nODfl 09_

- - -.-----.----.--0

..
--.__

CONSTRUA - Materiais Para Construção
Av. 12 de Maio, 70 -centro

85150-000 - Turvo - PR

Construa

Fone: (42) 3642-2000

»> Orçamento «<

_Materiais para Construção

Orçamento
Cliente: 20168
Endereço:

AV MARIA BETTEGA
Fone:

Código

LONA TRANSPARENTE ESTUFA 6MT LARGURA
ANCINHO RASTELO 12 DENTES COM CABO PANDOLFO
ENXADA ESTREITA 25CM COM CABO PANDOLFO
REGADOR 5LTAZUL METASUL
MANGUEIRA JARDIM SUPERFLEX 1/2 (LARANJA) TRAMONTINA
ESGUICHO PISTOLA 7 FUNCOES 112-PALlSAD
THINNER 900ML
BASE C SEMI BRILHO EUCATEX 32L
TINTA EUCATEX ESMALTE SINTETICO BRANCO 3.6L
BASE C ESMALTE SINTEliCO EUCATEX 32L
BASE C ESMALTE SINTETICO EUCATEX 3.2L
BASE C ESMALTE SINTETICO EUCATEX 3.2L

Peso Total: O
Vendedor:

22 ADIR CHAGAS - (42) 99815-0705

Orçamento Valido por 7 dias.
Obs:

tintas: telha romana,

"

vermelho,

amarelo,

4236421158

CENTRO

E-mail pedacinhod0ceu2011@hotmail.com

Descrição do Produto

2225
3591
1423
12698
3100
12617
330
2422
2462
2438
2438
2438

10
11
12

Bairro:

4236421158

22/11/201816:48:48

25130

APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Contato:

CEP: 85150000
Seq.
1
2
3
4
5
• 6
7
8

nO

Emissão:

verde! I

Quantidade

Valor Uno

Total

138,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,50
14,90
31,40
10,55
3,70
15,65
10,90
102,00
82,45
138,00
107,00
117,00

345,00
14,90
31,40
10,55
74,00
15,65
21,80
204,00
164,90
272,00
214,00
234,00

Total:

1.602,20

000010

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGItÍCOIAS NATUSOLO LTDA
AV: NOSSA APAREClDA- MJ - JARDIM IIILADÉLFIA - TURVO .PR
CNPJ 05.600.51410001-00 INSCR. ESTAD.90.277.386-02
• TURVO. PR EMA1L:
FONE: (42) 3642-1432
CLIENTE: APAE - TURVO - PR
ENDEREÇO:
MUNIOPIO:

Av. Maria Bettep .- 221

CNPJ: 03.40U)09~1-{)O
Fone: 42(3642)1469

Turvo - PR

CEP: 85.150-000

Quantidade
(184 m2)
01
01
01

20 metros
01
01

Preço

Produto

Filme estufa 100 Me 23x8m2)
Rasb:Io (ancinho 12 dentes)
Enxada olho redondo
Reg;vb plástico 141 Its _ _
Mangueira pfjafl1imtnmçada
Unidade ponteira mangueita
:
Tesoura parajanlinagern

TOTAL

386,40
. 13,80
15,50
.
14,80
.
76,00
.
6,80
.
18,50
.
531,80
.

VALOR POR EXTENSO (Quinbentos e trinla e hum real e ortenla cenlavos)
;\

Validade da Proposta 45 dias a conlar desta data.

000(111

•

/

-.

,

11MlloIddo

MáqlfilC4llJ

••• "'~Dt
/UIIa • .,,1t6Ho. MAMI"',.õo •
AOI"Mda 'MIA

OOÍItMdo iú ~

/

CNPJ: 04.283.85110001-40
IDSC. Eu. 90359532.96
FODel Fax 01142.3627.6860

.'

22

I

23

20

24
25

Mt

Tela tapete antiderrapante, rolo medindo
120cm. Vendido por metro. (á partir)

v

R$

15,00

R$ 15.00

Und

Lã diversas cores (á partir)

v

R$

6.00

R$ 120.00

10

Und

Fio eleia pequeno cores diversas

R$

6,00

1

Und

Tinta Spray

R$ 60.00
R$ 19.95

TOTAL

'-

Guarapuava.29 de novembro de 2018

fõ4 283 851/0001-4õl
GELSON L. VOIDELO MANUTENÇÃO
RUA CELMlRA GARCIA COSTA. ~OH,
BATEL

LCEP 8501~70

'.

:

GUARAPUAVA -

PR.J

\I

R$ 19.95

R$ 2.439,95

---------------------OOOíl-1-2-,/
••••••

LIM Llold"o MágIJIIa'
OOlÍthdo 4. ",6wI •• ."IJP4III...t",

,•••". ,",/tó,Io. ~

•••~

•

••.,Jttil<d •• t•• lÚ'"
CNPJ: 04.283.851/0001-40
losc. Est. 90359532.96
Fonel Fax Oxx42-3627-6860

CLIENTE: AP AE Turvo
.'

Item Qtd
10
I

.:

Emb.
Und

MATERIAL
Papel para Decoupagem

V

Vir Unir.
R$
5.60

Vir Total
R$ 56.00

Tinta Pintura Facial 15 ml

V

R$

7,45

R$ 14.90

R$

13.00

R$ 26.00

2

2

Und

3

2

Und ,.

4

3

Und

Caneta nanquim

V

R$

15.00

R$ 45.00

5

50

Und

Papel Vegetal A4.

'v

R$

0.80

R$ 40.00

6

5

Cx

Canetinha cf 12 cores

R$

11.00

RS 55.00

7

10

Und

Tinta Acrilica IOOmlvarias cores

R$

9.00

R$ 90.00

R$.

29.00

R$ 319.00

Tinta Pintura Facial cn cores

V
li

Tinta PVA 500ml. sendo I de cada cor:
8

1I

..

amarelo. azul. vermelho. branco. preto. l

Und

marrom. cinza. laranja. verde. rosa e
salmão.

'.
'.

9

10

Und

Stencil para pintura.

v

R$

7,35

R$ 73.50

10

5

Und

Pincel Escolar numero 04

V.

R$

3,45

R$ 10.35

II

5

Und

Pincel Escolar n4mero 06

V

R$

4.25

R$ 21.25

12

5

Und

\.

R$

4.90

R$ 24.50

13

5

Und

Pincel Escolar numero 10

R$

5.30

'R$ 26.50

14

5

• UlÍd

Pincel Escolar numero 12

R$

5.95

R$ 29,75

15

5

Und

,16

5

17
18

'"

,

,

19

5

' Und

.20

'I

Und

V
vi
.

.

'Und

5 . Und
,Und'
5

Pincel Escolar numero 08

,

..'

.

,

Pincel Escolar numero 14

J

R$

'6.50

R$ 32.50

Pincel Escolar numero 16

J

R$

7.25

R$ 36.25

Pincel Escolar numero 18

J

R$

8.95

V

R$

9.50

R$ 47.50

R$

9.95

R$ 49.75

R$

24.00

R$ 24.00

,

Pincel Escolar numero 20
Pincel Escolar numero 22

.V

J

Kit Craquelê incolor 37101. Verniz +
base,

'R$44.75

.

..

,

Feltro cores diversas., rolo medindo
21

7

RL

v'

,140crn. Cada rolo com 10 metros. sendo
3 rolo verde. Irolo amarelo, I rolo
....

vermelho. I rolo azul e I rolo branco .
. .::;

:1

R$ 165.50
'

'

R$ 1.158.50

,

000013
Razao Social: DREAM STOCK PRESENTES LTDA
CNPJ: 29.806.12110001-07-lnsc.
Estadual:
90774075-77
Endereço: AV. Guarapuava, 1400 Complemento: loja ML67
Bairro: Cidade dos Lagos-CEP: 85100-000-Guarapuava _ PR

Nome: APAE Turvo
Cnpj: 03.401.009/0001-00
ORÇAMENTO
Item

Qtd

Emb.

Especificações

1

10

Und

Papel para Decoupagem

2

2

Und

Tinta Pintura Facial 15 ml

3
-4

2
3

Und
Und

5

50

Und

6

5

ex

7

10

Und

-

.8

11

9
10
11

10
5
5
5

12
13
14
15
16
17
18
19
20 .

.
21

5.
5
5
5
5
5
5
1

..

7

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
' Und
Und
Und

RL

"

22

1

Mt

I

Canetinha

c/ 12 cores

4,25

R$

42,50

V

R$

6,45

R$

12,90

v

R$
R$

11,60
14,00

R$
R$

23;20
42,00

V

R$

0,60

R$

30,00

R$

9,50

R$

V

v

R$
8,00
R$
Tinta PVA 500ml, sendo 1 de cada cor: amarelo, azul,
vermelho, branco, preto, marrom, cinza, laranja, V R$
27,00
R$
verde, rosa e salmão.
Stencil para pintura.
v R$
6,00
R$
Pincel Escolar numero 04
v R$
2,90
R$
Pincel Escolar numero 06
v R$
3,75
R$
Pincel Escolar numero 08
R$
4,50
R$
Pincel Escolar numero 10
J R$
5,20
R$
- Pincel Escolar numero 12
..; R$
5,60
R$
Pincel Escolar numero 14
6,25
V R$
R$
'" Pincel Escolar numer.o 16
\; R$
6,75
R$
Pincel Escolar numero 18
R$
7,60
R$
Pincel Escolar numero 20
'V R$
9,30
R$
Pincel Escolar numero 22
v R$
9,90
R$
Kit Craquelê incolor 37 ml. Verniz + base.
J R$
21,00
R$
Feltro córes diversas, rolo medindo 140cm. Cada rolo
com 10 metr.os, sendo 3 rolo verde, 1rolo amarelo, 1
R$ 164,00
R$
rolo vermelho, 1 rolo azul e 1 rolo branco.
V

,

.

"

Tela tapete:antiderrapante,
rolo medindo 120cm.
, R$
. - Vendido por metro. Cá partir)
v

20

Und

24

10

Und .

Fio-C-Ieia-peqaellB-ffife%w€-fsa

Und

Valor Total

R$

Tinta Acrílica 100ml varias cores

. Lã diversas

1

J

inta-Pinttiffi-Fa€ial-c+3-wres
Caneta nanquim
Papel Vegetal M.'

23
25

VIr Uni!.

cores

Cá partir)

Tinta Spray
TOTAL

V
V

,

47,50
80.00
297,00
60,00
14,50
18,75
22,50
26,00
28,00
31,25
33,75
38,00
46,50
49,50
21,00

1.148,00

13,60

R$

13,60

R$

5,50

R$

110,00

,R$

5,25

R$

, 52,50

R$

18,50

R$
R$

18,50
2.307,45

Orçamento válido por: 30 dias

. '29806121/0001-071
Guáràpuava, 29 de n~vo/llbro de 2018

DREAM STOCK PRESENTES LTDA

000014
CRISOSTIMO & PRIGOL LTDA
.
CNPJ 10.561.275/0001.58.
Insc. Est. 904.66161.80
Rua XV de Novembro, 7826 . Centro. CEP 8501-000 . Guarapuava/PR
Fone: (42) 3623.5497 1 Facebook: www.facebook.comlencapepapelariz

;- .•..•l,,, .• ,!

,.. ;".".',1.,0

••

Nome: APAE • Turvo
CnpJ: 03.401.009/0001.00
Endereço: Avenida Maria Bettega n' 221 • Centro
Fone: 42 3642.1469
válido por: 30 dias

Orçamento

ORÇAMENTO
Item

Qtd

Emb.

:1

10

Und

2

2

Und

3

2

Und

Tinta Pintura Facial 15 ml
Tinta Pintura Facial cf 3 cores

4

3

Und

Caneta nanquim

5
6
7

50
5
10

Und
Cx
Und

Papel Vegetal A4.
Canetinha cf 12 cores

8

11

Und

',)0
;5

Und
Und
Und
Und
Und
Und
, Und
Und

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5
5
5
5
5
5

19
20

5
5
50
1'

21

7

22

1

23
24

20
10
1

25

.

.

•

Und
Und
Und
. Und
RL
Mt
Und
. Und
Und

Especificações
Papel para Decoupagem

Vir Unit.
v

R$

3,25

R$

32,50

R$

5,90

R$

11,80

V R$

10,90

R$

21,80

R$

13,00

R$ ~

39,00

R$
R$
R$

25,00
43,75
79,00

v
\J

v
v

Tinta Acrilica 100ml varias cores

v
Tinta PVA 500ml, sendo 1 de cada cor: amarelo,
J
azul, vermelho, branco, preto, marrom, cinza,
larania, verde, rosa e salmão.
Stencil para pintura.
Pincel Escolar numero 04
'J
Pincel Escolar numero 06
'.,j
Pincel Esçolar numero 08
Pincel Escó,lar numero 10
V
Pincel Escolar numero 12
\I
Pincel Escolar numero 14
\I
Pincel Escolar numero 16
V
Pincel Escolar numero 18
'V
' .
Pincel Escola'[ numero 20
.v
Pincel Escolar numero 22
v

v

'"

Kit Craquelê incolor 37 ml. Verniz + base.

R$
R$
R$
R$

26,45

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4,95
2,75
3,50
4,25
4,90
5,30
5,95
6,50
7,25
9,00
9,50
19,90

R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

36,25
45,00
47,50
19,90

162,75

R$

1.139,25

12,90

R$

12,90

4,50

R$
R$
R$

. 90,00

R$

2.215,75

TOTAL
29 de novembro

de 2018

0.50
8,75
7,90

..

~eltro cores div'ersas, rolo medindo 140cm. Cada .J
R$
rolo com 10 metros, sendo 3 rolo verde, 1rolo
Tela tapete antiderrapante, rolo medindo 120cm.
R$
Vendido por metro. (á partir)
v
Lã diversas cores (á partir)
1/ R$
Fio Cleia pequeno cores diversas
'R$
Tinta Spray
'-/ R$

Guarapuava,

Valor Total

i'10561

4,90
16,90

RS
R$
R$

290,95
49,50
13,75
17,50
21,25
24,50
26,50
29,75
32,50 •

49,00
16,90

275/0001 -58

,INSC. EST.: 904.66167-80

CRtSó6noo & PRIGOL LTOA

,

000(115

Municipio de Turvo
Solicitação

11/2019

Termo de Referência
EQUlrA.ln:

Pégina:3

DIMENSOES: 21CM X5,5 eM
034201

CANETA NANQUIM
fJARCADOR FINO. PONTA DE METAl COMPRIDA 0.3 mm APRO}(lMo\OAMENTE.
PRETA

034202

UNO

3,00

0,00

0,00

UNO

10,00

0,00

0,00

UNO

1,00

0,00

0,00

UNO
UNO

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

TOTAl.

0,00

TOTAl. GERAL

0,00

NA COR

KIT PAPEL PARA OECOUPAGE
I<IT CO~STO
DE NO MNlfw10 20 GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE. COM ESTAMPAS
COLORIDAS E SORTIDAS
DIMENSÕES: 33CM X33 eM

034203

AEROGRAFO PRaFISlONAL

PARA PINlURA

Pressão máxima: 30 IblpoP (2, 1 kg/crn2J
CONTENDO: Pistola (aerógrafo)

Suporte
Chave
hiaptadof 1116"NPT (macho) x 1/4" NPT (fêmea)
Copo de pintlxa
f./argt.eira de ar
Frasco para tinia (com tampa)
Frasco para tinia (com tampa e adaptador)

034204

PINCEL CHATO N° 18

034205

PINCEL CHATO N° 22

uRASIELE HACK DE ALMEIDA
DMsAo do ProloÇta

SociaIIlMica
PORTARIA N', 1&2018

Efrilidopor:

GRASIELE HACK DE AlMEIDA, na ver&io: 5521 g

25tl11201910:12:39

000016
Muniéfpiol{ÍerT~Nonlcipal

~
Termo de Referência

de

,,;;...~

Ea"

Pagina:2

roTAI.

"'"

003

0,00

ARMARlNHO/PAPB.ARJA

Código

Nome

Unidade

Unitário

Valor

CO)711

NOVELOS DE LÃ 100 GR

UNO

20,00

0,00

0,00

UNO

1,00

0,00

0,00

UNO

24,00

0,00

0,00

Quantidade

NOVELOS DE LÃ COM CORES VARIADAS
001003

CNJACHOS PERSONALIZADOS

=

TAPETE, TAMA.NHO 1.00 XO.70
70em' CADA
TAPETE EMVlNIL ANllDERRAPANTE.
PERSONALIZADO
023405

E VULCANIZADO.

TINTA FACIAL
A base de vaselina,é considerada 1Jn8 maquiagem de alta performance, pois não escorre com
suor. Já vem pronta para uso e pode ser aplicada com os dedos, ou esp~a de maquiar.
Composição: Vaselina, conservantes, essência e pigmertos orgânicos. Cores: AzU claro, azul
escll'O, amarelo,vermelho,
verde, roxo. rosa. branco, preto. laranja, marrom

027860

PtNCEL PARA TINTA GUACHE - UM ~ 12

UNO

5,00

0,00

0,00

028817

TINTA SPRAY CORES VARIADAS

UNO

5,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

RESM

t,OO

0,00

0,00

UNO

10,00

0,00

0,00

UND

5,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

UND

25,00

0,00

0,00

UNO

25,00

0,00

0,00

UNO

25,00

0,00

0,00

UNO

25,00

0,00

0,00

UNO

25,00

0,00

0,00

UNO

5,00

0,00

0,00

UNO

10,00

0,00

0,00

UNO

1,00

0,00

0,00

UNO

10,00

0,00

0,00

TINTA ACRILlCA
029299

OU INCOLOR

EM EMBALAGEM SPRAY. 350M..., CORES VARIADAS

PINCEL NUtvERO 10
PINCEL NUMERO 10

029301

PINCEL NU~RO

8

PINCEL NUMERO B
029J02

PINCELNU~RO 6
PINCEl

029303

NUMERO 6

PINCELNU~RO 4
PINCEL NUtvERO 4

032019

PAPEL VEGETAL
Papel lranslucido. perfeitamente liso. PH neutro, igual a 7 para evitar amareJamento. Formato
M. Gramatura 60 glm2. Com 50 folhas.

0J202J

TINTA PIlA
Tinia à base de resina P.VA. de rápido secagem e acabamento fosco e metàlico.
Pode ser aplicada em M:JF .gesso. melal.isolX>r e outras superflcies.
Produto solúvel em água. Cores: aZLA,amarelo, vermelho, verde, lararia, roxo, marrom, prelo e
branco. Embalagem C(lOl. 5C().rm.

033S46

PINCEL PARA TINTA CHATO NG 16
PINCEL

OJ3S47

NG

16 DO TIPO CHATO

PINCEL PAAA TINTA CHATO N° 20
PINCEL PARA TINTA N" 20 DO TIPO CHATO

033548

PINCEL PARA TINTA CHATO N" 14
PINCEL PARA TINTA N" 14 DO TIPO CHATO

')34003

FELTRO USO COM 50 CMX 1,40 M- VERPvELHO
FELTRO USO COM 50 CM X 1,40 M- VERrvelHO

034005

034007

034010

034<l11

034094

034198

FELTRO USO COM 50 eM X 1,40 M-

VERDE FALHA

FELTRO USO COM 50 CMX 1,40 M-

VERDE FALHA

FELTROUSOCOM50CMX1,4OM-

AMARELO

FELlRO

USO COM 50 CMX 1,40 M-

AMARELO

FELlRO

USO COMSO CUX '\.40 M-

AZULMARlNHO

FELTRO USO COM 50 CM X 1,40 M-

AZUL MARINHO

FELlROUSOCOM50CMX1,4OM-

BRANCO

FELTROUSOCOM50CMX1,40M-

BRANCO

CONJUNTO

DE CANEllNHAS

DE 12 CORES CADA

CONJUNTO

DE CANETlNHAS

DE 12 CORES CNJA.

llNTA

PARA AEROGRAFO

TINTAS COM EP-I8AlAGENS DE NO MlNtMO 100 ML. NAS CORES: BRANCO, AZUL ClARO,
AZUL ESCURO, PiNK, LARANJA, AM'\RELO, PRETO, VIOLETA VERMELHO E VERDE
SENDO Uf./A UNIDAOE DE CMJA
034199

KlT TINTAS ACRIUCAS
KlT l1NTA ACRIUCA FOSCA COM ALTA COBERTURA SECAGEM RAPIDA RESISTENTE
COM10CORES
EM3AlAGEMCOM
NO MlNlf./O 100 M..
NAS CORES BRANCA. VERMElHA, AZUL, VERDE. ROSA, PREIO, LARANJA. AMARElO,

ROm. CINZA
034200

STENCIL PARA PITURA
PRODUZiDO

EM ACETATO, RESISTENTE E DE FACll

LIMPEZA E MANUSEIO

FORM'\TO RETANGULAR
Enltidapa:GRASIELE

HACKDE

PtMEJOA, oavar~:5521

g

25011201910:12:39

ooor17
MuniéJpiodeifuNonlClpal

de

~.
Termo de Referência
Págirta:1

SOlldtação--

_

n",
Aquisição de Material

Ninaro

11
SOllcltanle
C"'<Io

NmD

3B98335-

MARIA

24/0112019
_

NmD

25-

FlMlO

VIANA

LBTE

44

_

012019

MUNICIPAL

DE ASSIST8'JCIA

_

SOCIAL

Órgão,-------------------

_

NmD
08

Processo
Gerado'-----Ninaro

CRISTNA

Locall------------C"'<Io

~"'-

EttitiOOem

Pagamento'-

_

F_

SECRETARIA

MUNePAL

DA FAMllA

E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

Entrega'-

_

LcxBi

Prazo

Das

Oesc"-ção:
Aqui~içAo de produtos para projeto de Serviço de Convivência
Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Turvo - PRo

e Fortalecimento

de vinculos da

JustIficativa:

A Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social vem por meio deste solicitar a aquisição de
produtos para o projeto a ~er desenvolvido com 03 alunos da AS3ociaçAo de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Turvo- PR, no Serviço Convivência e fortalecimento de vinculos no qual os alunos
desenvolvem atividades artesanais e cultivo de flores e hortaliças no ambiente externo da entidade.
Projeto este aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social através de Resolução N° 10/2018
do dia 07/10/2018.
(do

001

MUDAS

Código Nome

Unidade

PEDRA BRANCA PEQUENA

001m

SC

Quantidade

Unitário

Valor

2,00

0,00

0,00

4OKG.
004584

BANDEJAS DE CRAVlNA FOLHA lARGA - CAIXA. COM 15 MUDAS

CX

10,00

0,00

0,00

006832

MUDAS DE 8UlIIUS

UNO

30,00

0,00

0,00

C/50

CM DE OIAMETRO

025257

BANDEJAS DE M'OR PERFEITO MNI - CAIXA. COM 15 MUDAS

CX

10,00

0,00

0,00

034195

MUDA DE PAl~IRA

MO

2.00

0,00

0,00

MO

2.00

0,00

0,00

TOTJ\l.

0,00

FENIX

MUD.AS COM3) CMAPRO>Q-Mt\DM'EN'TE
034196

MUDA DE PLANTA YUCCA LUKA 1M
ARBUSTO COM ALlURA

DE 1 M (APRO"l,

FOLHAS RIGIOAS E LAMNADAS

PROVlOOS DE

ESPINHO NA PONTA DISPOSTAS EM ROSETAS AO LONGO DO TRONCO COM POUCAS
RAMFICAçOES

!.do
002

M ATERJAL

DE CONSTRuçAO

E JARDINAGEM

Código

Nome

Unidade

Quantidade

Unitário

Valor

005481

RASTELO COM CABO

UNO

1,00

0,00

0,00

014176

COLA CASCOREZ EXTRA 1KG

UNO

5,00

0,00

0,00

014279

ENXADA COM CABO

UNO

1,00

0,00

0,00

014293

ESGUICHO

UNO

1,00

0,00

0,00

015156

TESOURA PARA GIWM

UNO

1,00

0,00

0,00

0151n

TINTA ESMAJ..TESINTETICO 3,6 L

UNO

10,00

0,00

0,00

025654

REGAOORt:S

tiNO

1,00

0,00

0,00

PISTOLA PLASTlCO

CORES: TELH"

BRANCO, VERMELHO,

M'ARELO

E VERDE

10 LITROS.
028799

TliINNER

029425

~GUEIRA

FORTE 9OOr.L

UNO

DE JARDIM

2.00

0,00

0,00

M

20,00

0,00

0,00

M

23,00

0,00

0,00

MANGUEIRA DE JARDIM SOM 7/16 X 1,50 "TRANÇADA B VEROE
034197

LONA PAAA ESTUFA
FILME OIFUSOR

MULTl CAlMO"

100% VlRGEM

COM PROTEÇÃO UVS E ANTlOlllOANTES

COMAOI11VOS QUE DISnRlBUEMA
LUZ DENTRO DA ESTUFA PERMnNOO
CRESCIMENTO UNIFORPvE DAS PLANTAS.

O

COM LARGURA DE 8 M APROlll MIIOMENTE
Errilidopa: GRAS1ELEHACK DE AlMEIDA, na -..er5à:l:5521 g

25011201910:12:39

Secretafla

Prefeitura
Solicitação
Memorando

Municipal

de Compras

000(118

de

MuniCipal

de Turvo - Estado do Paraná
e/ou Contratações

nO07/2019

Solicitação

Governamentais
Equiplano

Origem:

nO11/2019

Data:

Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento

Social

25 de Janeiro de 2019

Visão Geral
Objeto: Aquisição de produtos para projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de
vinculos da Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Turvo - PRo
Justificativa:
solicitar a aquisição
Associação

A Secretaria da Família e Desenvolvimento

Social vem por meio deste

de produtos para o projeto a ser desenvolvido

com os alunos da

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Turvo- PR, no Serviço Convivência e

fortalecimento

de vinculos no quai os alunos desenvolvem atividades artesanais e cultivo de

flores e hortaliças no ambiente externo da entidade. Projeto este aprovado pelo Conselho
Municipal de Assistência Social através de Resolução N° 10/2018 do dia 07/10/2018.
Periodicidade
12 meses

de fornecimento

e/ou prestação:

Local de entrega e/ou prestação:
APAE
Gestor:
Maria Cristina

Prazo de entrega e/ou prest.:
30 dias após solicitação da
Secretaria
Fiscal:
Grasiele Hack de Almeida

Viana Leite
Informações

Orçamentárias

Exercicio:

orgão:

Fonte:

2019

Seco da Familia e Desenvolvimento
Social

90498-8

Unidade Orçamentária:

[

] Equip. e material permanente

[ X J Mal. de Consumo [

1 Presl.

de Serviços de

Terceiros (PJ)

[ 1 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita [
locomoção
[

I Presl.

I Passagens

e despesas com

1 Obras e Instalações
Considerações
Finais

de Serviços de Terceiros (PF) [

Observações:
Redator da Solicitação:
Bárbara Cristina Schinemann Yamamoto (Auxiliar administrativo) WhatsApp: (42) 9 99224390
Autorização

da Chefia (com carimbo):

~e-o-

U;r-n~ \~t

<n-> o-

hJJ-

000019

Prefeitura Municipal de Turvo - Estado do Paraná
Secretaria de Administração
Autorizo o processamento administrativo do pedido constante do Memorando nO07/2019 da
Secretaria de Família e Desenvolvimento Social de Turvo (PR) no âmbito da Secretaria de
Administração de Turvo (PR) e seus órgãos, com apoio do Departamento de Contabilidade e
Assessoria Jurídica de Turvo (PR). Determino sua autuação, para contratação do objeto tratado
pelo processo de epígrafe, ainda avaliação orçamentária e jurídica. Em sequência retorne-se os
autos.

l, 04 de Fevereiro de 2019.

AUTUACÃO e REMESSA
Processo Administrativo nO22/2019
Destinatário: Departamento de Compras
Objetivo: Realização de pesquisa de mercado entre no mlnlmo 03 (três) empresas
especializadas. de forma que se possa cbter o valor mínimo ou médio necessário para a
contratação do objeto tratado pel
sso em epígrafe.

Data: 04/02/2019 Ass.

Município de Turvo
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Solicitação
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11/2019

Termo de Referência
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D

034202

KIT PAPel

PARA DECOUPAGE

KIT COMPOSTO DE NO MINIMO 20 GUARDANAPOS
COLORIDAS E SORTIDAS
DIMENSOES: 33CM X 33 eM

034203

AEROGRAFO

PROFISIONAl

PARA OECOUPAGE,

PARA PINTURA

UNO

10,00

3,25

32,50

UNO

1,00

49,00

49.00

COM ESTAMPAS

Pressao máxima: 30 Iblpol2 (2,1 kgfcm~
CONTENDO: Pistola (aer6grafo)

Suporte
Chave
Adaptador

1/16" NPT (macho) x 1/4" NPT (fêmea)

Copo de pintura
Mangueira de ar
Frasco para tinta (com tampa)
Frasco para tinta (com tampa e adaptador)

034204 PINCEL CHATO N° 18

UNO

5.00

7.25

36,25

034205

UNO

5.00

9,50

47,50

TOTAL

21.573,90

PINCel CHATO N° 22

TOTALGERA~

I

/

23.6971

Município de Turvo
Solicitação

••

000021

11/2019

Termo de Referência
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Código

Nome

Unidade

000711

NOVELOS OE LA 100 GR

UNO

20,00

Unitário
4,50

UNO

1,00

12,90

12,90

UNO

24,00

5,90

141,60

NOVELOS

001003

Quantidade

Valor

90,00

DE LA COM CORES VARIADAS

CAPACHOS PERSONALIZA0 OS

=

TAPETE, TAMANHO 1.00 X 0.70
70 em' CADA
TAPETE EM VINil ANTIDERRAPANTE,
PERSONALIZADO

E VULCANIZADO

023405 TINTA FACIAL
A base de vaselina,é considerada uma maquiagem de alta performance, pois nao escorre com
suor. Jã vem pronta para uso e pode ser ai)licada com os dedos, ou esponja de maquiar.
Composição: Vaselina, conservanles, essência e pigmentos orgânicos. Cores: Azul claro. azul
escuro, amarelo,vermelho,
verde, roxo, rosa, branco, preto. laranJa, marrom

027860

PINCEL PARA TINTA GUACHE.

028817

TINTA SPRAY CORES VARIADAS
TINTA ACRIUCA

029299

029301

029302

UM N° 12
OU INCOLOR

EM EMBALAGEM

PINCEL NUMERO

10

PINCEL NUMERO

10

PINCEL NUMERO

8

PINCEL NUMERO

8

PINCEL NUMERO

6

UNO

5,00

5,30

26,50

UNO

5,00

14,20

71,00

UNO

5,00

4,90

24,50

UNO

5,00

4,25

21,25

UNO

5,00

3,50

17,50

UNO

5,00

2,75

13,75

RESM

1,00

25,00

25,00

UNO

10,00

26,45

264,50

UNO

5,00

6,50

32,50

UNO

5,00

9,00

45,00

UNO

5,00

5,95

29,75

UNO

25,00

162,75

4.068,75

UNO

25,00

162,75

4.068,75

UNO

25,00

162,75

4.068,75

UNO

25,00

162,75

4.068,75

UNO

25,00

162,75

4.068,75

UNO

5,00

8,75

43,75

UNO

10,00

10,90

109,00

UNO

1,00

7,90

7,90

UNO

10,00

4,95

49,50

UNO

3,00

13,00

39,00

SPRAY, 350ML, CORES VARIADAS

PINCEL NUMERO 6
1", •••

"J03

PINCEL NUMERO

4

PINCEL NUMERO 4
032019

PAPEL VEGETAL
Papel translucido, perfeitamente liso PH neutro, igual a 7 para evitar amarelamento.
M. Gramatura 60 g/m2. Com 50 folhas

032023

Formato

TINTA PVA
Tinta à base de resina P.VA, de ràpido secagem e acabamento fosco e metálico
Pode ser aplicada em MDF,gesso, metal,isopor e outras superticies
PrOduto solúvel em água. Cores: azul, amarelo, vermelho,
branco, Embalagem com 500 ml

033546

verde. laranja, roxo, marrom, preto e

PINCEL PARA TINTA CHATO N° 16
PINCEL N° 16 DO TIPO CHATO

033547

PINCEL PARA TINTA CHATO N° 20
PINCEL PARA TINTA N° 20 DO TIPO CHATO

033548

PINCEL PARA TINTA CHATO N° 14
PINCEL PARA TINTA N° 14 DO TIPO CHATO

034003

FELTRO USO COM 50 CM X 1,40 M. VERMELHO
FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - VERMELHO

034006

FELTRO USO COM 50 CM X 1,40 M - VERDE FALHA
FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - VERDE FALHA

'07

FELTRO USO COM 50 CM X 1,40 M - AMARELO
FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - AMARELO

034010

FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - AZUL MARINHO
FELTRO USO COM 50 CM X 1,40 M - AZUL MARINHO

034011

FELTRO LISO COM 50 eM X 1,40 M - BRANCO
FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - BRANCO

034094

034198

CONJUNTO

DE CANETINHAS

DE 12 CORES CADA

CONJUNTO

DE CANETINHAS

DE 12 CORES CADA

TINTA PARA AEROGRAFO
TINTAS COM EMBALAGENS

DE NO MINIMO

AZUL ESCURO, PINK, LARANJA, AMARELO,
SENDO UMA UNIDADE DE CADA
034199

100 ML

NAS CORES: BRANCO, AZUL CLARO,
PRETO, VIOLETA, VERMELHO E VERDE

KIT TINTAS ACRILlCAS
KIT TINTA ACRILICA

FOSCA COM ALTA COBERTURA,

SECAGEM

RAPIDA, RESISTENTE

COM 10CORES
EMBALAGEM

COM NO MINIMO

100 ML

NAS CORES: BRANCA, VERMELHA,
ROXO, CINZA
034200

AZUL, VERDE,

ROSA, PRETO, LARANJA, AMARELO,

STENCIL PARA PITURA
PRODUZIDO EM ACETATO,
FORMATO RETANGULAR

RESISTENTE

E DE FACIL LIMPEZA

E MANUSEIO

OIMENSOES 21CM X 5,5 CM
034201

CANETA NANQUIM
MARCADOR

PRETA

FINO, PONTA DE METAL COMPRIDA

0,3 mm APROXIMADAMENTE,

NA COR

Município de Turvo
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Solicitaçlio

_

Numero

Tipo

11

Aquisição

Ousntl(iade

de Itens

44

de Material

Solicitante

_

Processo Gerado

Código

Nome

Número

3898335-

MARIA CRISTINA VIANA LEITE

2/2019

_

Local-------------------------------------------------Código

Nome

25

FUNDO MUNICIPAL

DE ASSISTENCIA

SOCIAL

Pagamento-

Orgao------------------------------Nome

_

Forma

08
SECRETARIA
Entrega

MUNICIPAL

DA FAMiLIA E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL
-

Locsl

__

Prazo

Dias
Descrição:

AquisiçAo de produtos para projeto de Serviço de Convivência
Associaçêo de Pais e amigos dos Excepcionais de Turvo - PRo

e Fortalecimento

de vinculos

da

I.''>tificativa:
iecretaria da Família e Desenvolvimento
Social vem por meio deste solicitar a aquisiçêO de
produtos para o projeto a ser desenvolvido com os alunos da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Turvo- PR, no Serviço Convivência e fortalecimento de vinculos no qual os alunos
desenvolvem atividades artesanais e cultivo de flores e hortaliças no ambiente externo da entidade.
Projeto este aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social através de ResoluçAo N° 10/2018
do dia 07/10/2018.
Lote

001 MUDAS
Código

Nome

Unidade

001777

PEDRA BRANCA PEQUENA

se

Quantidade

Unitário

Valor

2,00

2,00

4,00

UNO

30,00

10,00

300,00

ex

10,00

15,00

150,00

20,00

40,00

40 KG.
006832

MUDAS DE BUXIU$
CI 50 CM DE D1AMETRO

025257

BANDEJAS

034195

MUDA DE PALMEIRA

DE AMOR PERFEITO

MINI.

CAIXA COM 15 MUDAS

MO

FENIX

2,00

MUDAS COM 30 CM APROXIMADAMENTE
034281

PALMEIRA CICA

UNO

10,00

15,00

150.00

034282

CAIXA DE FLOR BEIJINHO

UNO

10,00

15,00

150.00

TOTAL

794,00

'.

)2 MATERIAL

DE CONSTRUÇÃO

E JARDINAGEM
Quantidade

Unitário

Valor

Código

Nome

Unidade

005461

RASTELO COM CABO

UNO

1,00

13.80

13,80

014176

COLA CASCOREZ

UNO

5,00

13,47

67,35

014279

ENXADA COM CABO

UNO

1,00

15,50

15,50

014293

ESGUICHO

UNO

1,00

015156

TESOURA

UNO

1,00

18,50

18,50

UNO

10,00

75,90

759,00

UNO

1,00

10,55

10,55

015172

PISTOLA PLASTICO
PARA GRAMA

TINTA E$MAL TE SINTETlCO
CORES

025654

EXTRA 1KG

3,6 L

TELHA, BRANCO, VERMelHO,

AMARelO

6,80

6,80

E VERDE

REGADORES
10 LITROS

028799

THJNNER FORTE 900ML

UNO

2,00

10,36

20,72

029425

MANGUEIRA

DE JARDIM

M

20,00

3,60

72,00

MANGUEIRA

DE JARDIM SOM 7/16 X 1,50 TRANÇADA

M

23,00

15,00

345,00

TOTAL

1,329,22

034197

B VERDE

LONA PARA ESTUFA
FILME DJFUSOR MULTI CAMADA, 100% VIRGEM, COM PROTEÇAo UVS E ANTIOXIDANTES
COM ADITJVOS QUE DISTIRIBUEM
A LUZ DENTRO DA ESTUFA PERMITINDO O
CRESCIMENTO

UNIFORME

DAS PLANTAS

COM LARGURA OE 8 M APROXIMADAMENTE

Lote

003 ARMARINHO/PAPELARIA

000023
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
o vueLv,or LugClr para
Responsável:
Denico Gomes dos Santos.
Aprovação da Chefia (com carimbo):

,\

se

vLver

000(124
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Prefeitura

Municipal de Turvo - Estado do Paraná
Pesquisa de Mercado

Origem:
Departamento de Compras de Turvo (PR)
Memorando nO025/2019
Objeto da pesquisa

de mercado:

I Data:

05/02/2019
Número do Processo: 22/2019
Visão Geral

Solicitação Equiplano nO11/2019
CRISOSTIMO & PRIGOL LTOA.
(CNPJ n° 10.561.275/0001-58)
b) DREAM STOCK PRESENTES LTOA.
(CNPJ nO29.806.121/0001-07)
c) GELSON L. VIDELO MANUTENÇAO
(CNPJ nO04.283.851/0001-40)
d) COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
NATUSOLO LTOA.
(CNPJ n' 05.600.514/0001-00)
e) CONSTRUA TURVO COMÉRCIO DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTOA.
-ME.
(CNPJ n' 08.641.633/0001-90)
f) COMERCIAL IVAIPORA LTOA.
(CNPJ n' 75.274.423/0022-23)
g) CONSTRUART MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTOA.
(CNPJ n' 09.311.429/0001-74)
h) N. UTILIDADES DOMESTICAS E
AGRICOLAS LTOA.
(CNPJ n' 08.873.740/0001-44)
i) PLANTE COMÉRCIO DE MUDAS E
FLORES LTOA.
(CNPJ n' 82.236.217/0001-60)
j)
DILEMA DA ROSA - ME.
(CNPJ n' 11.154.453/0001-99)
k) MARLI HALMA LTOA. - ME.
(CNPJ n' 11.046.332/0001-23)
a)

Universo de pesquisa: 11 (onze) empresas
especializadas, localizadas regionalmente:

Técnica:

Preço mínimo.

Resultado global: R$ 23.697,12 (VINTE E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS
E DOZE CENTAVOS).
LOTE 01
MUDAS
R$ 794,00

Resultado

por lotes:

LOTE 02
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
R$ 1.329,22

E JARDINAGEM

LOTE 03
ARMARINHO PAPELARIA
R$ 21.573,90
Considerações Finais
Observações:
Justificamos que os orçamentos anexados ao processo estão com data retroativa em relação à
solicitação por conta que foram coletados pela APAE de Turvo juntamente com a Secretaria
solicitante.

000025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Responsãvel:

es
Secretario Municipal de dministraçllo
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000(126
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Prefeitura Municipal de Turvo - Estado do Paraná
de Autorização para Compras e/ou Contratações Governamentais

Requerimento
Memorando

nO36/2019

Equiplano:
Solicitação nO11/2019
Origem:

Número do Processo:
22/2019

Secretaria de Família e Desenvolvimento

Data:
06/02/2019

Social de Turvo - PR
Visão Geral

Objeto:
Aquisição de produtos para projeto de Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos da
Associação de Pais e amiqos dos Excepcionais de Turvo-PR
Justificativa:
Tendo em vista que a solicitação foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social
através de Resolução N° 10/2018, de aquisição de produtos para o projeto a ser desenvolvido com
os alunos da Associação de pais e Amigos dos Excepecionais de Turvo -PR, no Serviço
Convivência e fortalecimento de vínculos no qual os alunos desenvolvem atividades artesanais e
cultivo de flores e hortaliças no ambiente externo da entidade. Justifica-se que tal atividade ajuda
no desenvolvimento

dos alunos, assim o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos

comprido o seu importante papel.
Periodicidade
de entrega e/ou prestação:
12 (doze) meses
Local de entrega e/ou prestação:

Prazo de entrega e/ou prestação:

APAE

30 dias

Gestor:

Fiscal:
Grasiele Hack de Almeida

Maria Cristina Viana Leite

Impacto financeiro estimado:
R$ 23.697,12 (vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos).
Remessas

Dotação Orçamentária

Procedimentais

O processo deverá ser submetido ao crivo do Departamento Municipal
de Contabilidade de Turvo (PR) para a verificação da existência de
previsões orçamentárias suficientes para o custeio da despesa
decorrente da contratação ora pretendida, devendo juntar aos autos
orçamentárias
rubricas
contábil
dando
conta
das
parecer
pertinentes.Após

cumprimento, devolvam-se os autos.

Após a verificação da viabilidade orçamentária da despesa, o processo

Aprovação

Juridica

deverá ser analisado pela Assessoria Jurídica do Município de Turvo
(PR), a qual competirá aferir a regularidade do procedimento
desenvolvido até então, indicando as próximas medidas a serem
tomadas e as eventuais correções que devam ser feitas a fim de que o
objetivo ora perseguido possa ser atingido, reduzindo suas conclusões
em parecer jurídico

e acostando-o

ao caderno. Após cumprimento,

devolvam-se os autos.
Considerações

Finais

Observações:
'\

~

1J;~
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000027
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Prefeitura

Municipal de Turvo - Estado do Paraná
Parecer Contábil

Parecer Contábil nO055/2019
Número do Processo:
Processo Administrativo n' 22/2019

Data:
13/02/2019

Em atenção á remessa do caderno e após análise do contido nos autos, informa-se
a EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
suficientes para
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da possivel execução do objeto, tratado
pelo Memorando n' 007/2019 Secretaria Municipal da Familia e Desenvolvimento Social,
referente "Aquisição de produtos para projeto de Serviços de Convivência e Fortalecimento
de vínculos da Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Turvo - PR", estimada no
valor de até R$ 23.697,12 (vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e doze
centavos). (cf. pesquisa de mercado cujos resultados constam do Memorando n° 025/2019
do Departamento de Compras) Seu pagamento deverá ocorrer através das seguintes
dotações orçamentárias (cf. Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD relativos ao
exercício de 2019):
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMíLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.243.0801.2096 SERViÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03860 E 00000
08243.0801.2120 ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - BPC
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
04600 E 00000
04601 E 00939
Por conla da indicação das dotações acima, atesto a compatibilidade das referidas
obrigações com as peças orçamenlárias vigentes (PPA, LDO e LOA). Ressalve-se, contudo,
que o presente Parecer restringe-se meramente a indicar a existência de dotações
orçamentárias
específicas
e suficientes,
não havendo,
com isso, destaque
ou
aprisionamento de recursos. Objetiva, portanto, apenas apontar a existência de previsão de
recursos orçamentários nesta data para fins de atendimento á remessa e ao disposto no art.
14 e inciso 111 do 32° do art. 7° da Lei Federal nO 8.666/93. A análise de existência de
disponibilidade de recursos financeiros fica reservada para momento posterior á celebração
de contrato (ou outro instrumento que lhe faça ás vezes) e anterior á concretização da
despesa decorrente (etapa de empenho), conforme disciplina o art. 58 e ss, da Lei Federal
nO4.320/64. Alerta-se que na hipótese de a soma global das obrigações superem o valor
das dotações indicadas acima poderá haver limitação de empenho e bloqueio ás despesas
correspondentes.
É o parecer.

Kelly~~d~
Contadora - CRC/PR nO068142/0-0

Kelly ApareCIda de Lima
Contadora CRC 068142/0 O
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PREFEITURA Ji1UN/CIPAL DE TURVO
ESTADO DO PARANA

AVE IDA 12 DE MI\IO :'53.

FONE 142' 3612.11,15.

WWW.tufVOP(:Jo'!.!lr

Nos contratos administrativos

o prazo de execução

CEP 85150.000.
TURVO f'R
C~.JPJ78 2n1.973/0001.07

não pode ser confundido

com

o prazo de vigência. Com efeito, o prazo de vigência é o período de duração do contrato que não pode ultr
dais previstos

Lei (incisos

)0;A~
LUIZ CLAUDIO SEBRENSKI
PROCURADOR MUNICIPAL
OAB-PR 15.651

o respectivo crédíto orçamentário, exceto em casos espeLei nO8.666/93).

000029

PREFEITURA lvlUNICIPAl DE TLlRVO
ESTADO DO PARANA
N/ENIO.!,
WVliW

A transparência

-12 DE r',I,ô,."()

tur..-n

).;

~Ot JE {J2

j

~1F)-1~11.)5

pr~~OI,,!)r

CEP 05150.000 - TURVO
PR
Cr,JPJ 78 27U 973/0001.07

no processo licitatório é de grande valia para coibir a corrupção, mal

que assola a Administração

Pública do Brasil. Evitar a corrupção é interessante para

toda a sociedade, na condição de que o dinheiro público é contribuição dos cidadãos
(contribuintes).

Assim,

de

acordo

com

o

preceituado

acima,

podemos

verificar

que

o

procedimento adequado o Pregão Eletrônico tendo em vista um maior número de
participantes, o que poderá reduzir o valor em valores significativos.

Para que muitos tomem conhecimento deste certame, visando um maior número de
interessados,

temos que este procedimento de licitação deva ser também publicado

na internet, no site da prefeitura municipal de Turvo e também no Diário Oficial do
Município (e caso entenda a comissão de licitação poderá ser enviado carta convite
para aquelas empresas em que foram efetuadas as cotações orçamentárias), visando
dar cumprimento aos principios constitucionais do art. 37 da CF.

Por fim, informa-se que o tipo de licitação a ser adotado é o previsto no art. 45,
parágrafo 1°, inciso I, devendo ser dada ampla publicidade deste certame, uma vez
que é sabido que a Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal) se rege
pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e agora pela
Emenda Constitucional "19" também o principio da eficiência.

Ainda,deverá a comissão de licitação, por ocasião da elaboração do contrato, observar
as datas limites, ou seja, o limite temporal do contrato administrativo, opinando essa
procuradoria de que nos termos do art. 57 da Lei 8666 o contrato deverá ter como limite de termo final o dia 31.12. do ano em que foi elaborado o contrato, vez que, a duração dos contratos regidos pela respectiva norma legal fica adst .
pectivos créditos orçamentários.

'gência dos res-

000,130

PREFEITURA MUNICIPAL DE TLlRVO
ESTADO DO PARANÁ
AVEr>JIDA 12 DE r,,1/••10. :-'53. FONE
www LlJr,'n P'" OO'I./](

I.J2l 36,12-11::!!,

CEP 85150-000
* TURVO.
PR
C~.~PJ
78 27f.1.913,'0001.07

A inversão das fases de habilitação e classificação dos licitantes, foi a grande inovação
da modalidade de licitação denominada de Pregão.

A habilitação dos licitantes consiste no recebimento das propostas e documentações
dos licitantes. A habilitação deverá contemplar a capacidade jurídica, a capacidade
técnica, a idoneidade financeira e a regularidade fiscal do licitante, conforme o art. 27
da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993).

A inovação da inversão das fases de habilitação e classificação dos licitantes traz uma
maior celeridade ao processo licitatório. Isto ocorre porque a documentação do licitante
só será analisada se este tiver feito a oferta de menor preço.
A conduta traz celeridade, pois consiste na inversão do procedimento licitatório, ao invés de serem abertos primeiramente os envelopes de habilitação, como nas demais
modalidades, dá-se primeiramente a abertura dos envelopes contendo as propostas.

6-

partir dai. procede-se a lances verbais sucessivos a serem feitos pelo licitante que
apresentou o menor preço e pelos demais que tenham apresentado preços até 10%
acima, até que se classifique a proposta mais vantajosa para a Administração.
Sabe-se que o principio da eficiência é aquele que impõe á Administração

Pública a

persecução do bem comum, sempre em busca da qualidade, primando pela adoção
dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possivel dos recursos
públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e garantir-se uma maior rentabilidade
social, até porque pelo caderno processual se vê que se trata de verba federal.
É de suma importância atentarmos para a questão da transparência nos atos da Administração Pública. A modalidade Pregão influencia de maneira positiva para uma maior
transparência no processo licitatório, pois sendo no Pregão Presencial os licitantes estão presentes na disputa e no Pregão Eletrônico as licitações podem saco
através da internet.

panhas

000031
PREFEITURA JtlfUAT[CIPALDE TURVO
ESTADO DO PARANÁ
AVENIDA
\V\'.w,tLJrJQ

12 DE t...ll,IO,

3S3. FO~JE:

Iy.no'/ br

IJ? I 1.1";12-1145

CEP 85150-000

. TUHVO

- PR

CNPJ 78 27P.973,'0001.07

o Departamento

Contábil em parecer contábil de nO055/2019, datado de 13.02.2019,
da lavra da Sra. Contadora Kelly Aparecida de Lima, CRC 068142/0-0, informa a
existência de previsão de recursos de ordem orçamentária
para fazer face ás
obrigações decorrentes da aquisição destes materiais, indicando a rubrica respectiva
da Dotação Orçamentária na ordem de R$ 23.697,12, frisando que a dotação
financeira deverá ser requisitada por ocasião da efetiva compra.
Sem adentrar no mérito, discricionariedade e necessidade do pedido formulado pelos
solicitantes,
e já autorizado pelo Sr. Secretário de Administração, levando em
consideração que ao Procurador Juridico responsável pela emissão do parecer não
cabe analisar a necessidade, discricionariedade e nem ao menos a subjetividade do
pedido de contratação, mas lhe cabe apenas e tão somente, nesta fase, indicar a
necessidade ou não de licitação; o tipo de modalidade, e levando em consideração
que o ordenador das despesa está dando seguimento ao procedimento se verifica que
no presente processo foi devidamente observado no que refere ás exigências
constantes da seção V (arts. 14/16) da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993,
porquanto efetivamente se trata de aquisição de materiais.
Tendo em vista o considerável preço apresentado e levando em consideração a
celeridade e economicidade do precedimento, bem como pelo que dessume dos
pedido, as aquisições se darão não só de uma vez, mas a medida que forem
necessárias opinamos para gue o procedimento seja realizado através da
modalidade Pregão Eletrônico, - tudo nos termos da legislação vigente - Lei
10.520 de 17.07.2002 c/c Lei nO8.666/93, objetivando o certame por lote.

Justificamos nosso posicionamento:
A utilização do pregão eletrônico no âmbito dos Estados e Municipios foi expressamente admitida pela Lei nO 10.520/02, quando dispõe que poderá ser realizado o pregão
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. Como características
básicas do pregão eletrônico, podemos apontar a ausência de sessão solene, bem
como a inexistência de lances verbais, na forma corno conhecemos no pregão presenciaI.

Apesar das formas diferentes de se aplicar o Pregão, ou seja, Presencial ou Eletrônico,
as vantagens, como a celeridade do processo, são notórias. Com o advento da Lei nO
10.520/2002, a aplicação da inversão das fases de habilitação e classificação dos licitantes, proporciona urna maior rapidez no processo de licitação, pois a
da empresa só será analisada, se ela tiver sido a oferta de menor preço.
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PARECER - PROCURADORIA MUNICIPAL DE TURVO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

DE: Procuradoria Municipal de Turvo
PARA: Clemerson Luiz Borges - Secretário de Administração
Senhor Secretário:

À apreciação deste Procurador Municipal o Processo Administrativo nO 22/2019, para
aquisição de produtos diversos para uso de projetos a serem desenvolvidos com os
alunos da APAE-Turvo.

o

pedido é feito através do memorando nO.07/2019, datado de 25.01.2019, firmado
pela Sra. Secretária Municipal de Família e Desenvolvimento Social Maria Cristina
Viana Leite, em que de relata e descreve quais tipos de produto pretende adquirir.

o Termo

de Referência n. 11/2019 emitido e impresso em 24/25.01.2019, firmado pela
servidora municipal Grasiele Hack de Almeida Assistente Social, traz relação de uma
série de produtos, distribuidos pro "tipo", dizendo que estes são de extrema
importância para as atividades junto aos alunos da APAE.

o

processamento administrativo foi devidamente autorizado em 28.01.2018 pela Sra.
Ana Paula Klosovski Horst, Assessor I, pelo que esta procuradoria, sob pena de
nulidade do procedimento opina para ser ratificada a autorização pelo Secretário de
Administração, Clemerson Luiz Borges, posto que, s.m.j., referida servidora não possui
competência funcional para expedir tal autorização, o que deverá ser certificado pela
Comissão de Licitação sob pena de responsabilidade funcional.
Com as cotações realizadas pelo Diretor do Departamento de Compras, Denico
Gomes dos Santos, memorando 025/2019 datado de 01.02.2019 através de pesquisas
realizadas com diversas empresas, as quais expressamente vem consignadas no
referido memorando, através da ténico de preço minimo apurou-se um valor global de
R$ 23.697,12 (vinte e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos),
descritos os produtos em três lotes: Lote 01 Mudas R$ 794,00; Lote 02 Material de
Construção e Jardinagem R$ 1.329,22 e Lote 03 Armarinho e Papelaria R$ 21.573,90.
A Secretaria Municipal de Administração, através do memorando n. 36/2019 datado de
04.02.2019, firmado pelo Sr. Secretário Municipal justifica e autoriza a compra e
contratação através deste procedimento Iicitatório objetivando a aquisição pretendida,
já indicado o valor máximo pelo departamento de compras.
Assim está justificado
autoridade superior.

e autorizado

a abertura

e con~e,
~

doo certame

pela
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PORTARIA N'. 08/2019

o SENHOR JERONIMO GADENS DO RosARIO, PREFEITO MUNICIPAL
DE TURVO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. l' Designar para o exercício financeiro de 2019, o servidor Orlando
Gomes, como PREGOEIRO e LEILOEIRO oficial do Município de Turvo. A servidora
Municipal Srta. Jéssica Aparecida Machado como PREGOEIRO e LEILOEIRO
suplente do Município de Turvo.

Art. 2' Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria N"
310/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 30 de agosto de 2018,
edição 1581.

Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paraná em 02 de Janeiro de 2019.

:

, 'n;",i.ii1:lP ~m_q;;l.,-..sL.M

Fone:(42) 3642 1145
CNPJ: 78.279.973/0001-07

, Edição:.

& 06.5

IVefculo~

A,11 f

www.turvo.pr.gov.br

Avenida 12 de maio. 353, centro. Turvo. PRo CEP: 85150-000
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PORTARIA N° 07/2019

o SENHOR

JERONIMO GADENS DO ROSARIO, PREFEITO MUNICIPAL
DE TURVO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e
RESOLVE:
Art.1°Fica
2019, composta
relacionar:

alterada a Comissão de Licitação para o exercício financeiro de
por três membros titulares e três suplentes que passamos a

TITULARES:
- Orlando Gomes - Presidente
- Jéssica Aparecida Machado - Secretária
- Cleber Novakoski - Membro
SUPLENTES
- Lidia Vereia de Campos Ferreira
- Cleia de Fátima Moteka
- Wlademir Luiz Maltei
Art.:l° Revogam-se as disposições em contrário em especial a Portaria N"
309/2018 publicada no Diário Oficial dos Municípios em 30 de agosto de 2018
edição 1581.
Art.3° Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de TUrvo-y{;~

~~ Janeiro de 2018

lI} !i . '-

.

U. s do Rosario

.: ._.;~;;;~;c-;r..1l.3.-.:_Q.L...MI

::dição:
\

Fone:(42) 3642 1145
CNPJ: 78.279.973/0001-07

IVercuI9~.
www.turvo.pr.gov.br

Avenida 12 de maio, 353, centro. Tu!vo • PRo CEPo85150-000
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Prefeitura Municipal de Tilrvo - Estado do Paranâ
Autorização para Compras e/ou Contratações Governamentais
Referência:
Memorando nO36/2019, da Secretaria de Administração de Turvo (PR).
Número do Processo:
22/2019

I Data:
22/02/2019

Órgão Interessado:
Secretaria de J=amília e Desenvolvimento

Social de Turvo (PR).

Considerando
os termos da solicitação expressa
pela Secretaria
de Família e
Desenvolvimento Social de Turvo (PR) por meio do Memorando nO 07/2019, confirmadas pela
Secretaria de Administração de Turvo (PR) por ocasião do Memorando nO36/2019, havendo previsões
orçamentárias suficientes para o custeio da despesa que dela decorrerá (cf. Parecer Contábil nO
055/2019) e manifestação favorável por parte da Assessoria Jurídica, RATIFICO os atos executados
até o momento nos autos do Processo Administrativo nO 22/2019 e, em sequência, AUTORIZO a
abertura de procedimento

licitatório conduzido sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO,

destinado

à contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos diversos para uso de projetos
a serem desenvolvidos com os alunos APAE- TüiVO, pelo períodO de 12(dOze) meses e valor de R$
23.697, 12(vinte três mil seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos).
Encaminhe-se os autos ao Departamento de Licitações e Contratos para que sejam tomadas
as providências cabíveis. A equipe técnica responsável pela execução deste ato é aquela designada
pelas Portarias nO07 e nO08/2019. O órgão gerenciador do contrato deverá ser composto de acordo
com as prescrições da autora do pedido.
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DA MINUTA DO EDITAL

PROCURADOR

MUNICIPAL

Considerando o disposto pelo Parágrafo Único do art. 38 da Lei Federal N" 8.666/93, a minuta do
Edital do Pregão Eletrônico N° 73/2019 (e respectiva minuta de Ata de Registro de Preços e ou contrato)
foi encaminhada á esta Procuradoria Municipal para análise e aprovação.
Neste momento, entretanto, considerando os documentos e atos encartados ao processo sob
análise e para efeito de prosseguimento à fase externa do certame, declara-se APROVADA a minuta do
Edital (e respectivo contrato) da licitação conduzida por este Municipio sob a modalidade Pregão
Eletrônico N° 73/2019 devendo se proceder, a partir de então, com a convoca
os interessados por
meio
de
publicação
do
Aviso
no
Diário
O.
do
Municipl s
do
Parana
(http://www.diariomunicipal.com.br/amp/)
e a publicaç
aa Integr do Edital (co
seus anexos) no
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de T
o (http://
t rvo.Pr.gov.brl. .
Nada mais havendo, por ora, é o Parecer.

Luiz Claudio Sebrenski
Advogado - OAB/PR 15651
Procurador Municipal
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pelas normas gerais de direito público, sendo-lhes aplicado, supletivamente,
dos contratos e das disposições de direito privado.

os principios da teoria geral

E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato de serviços
profissionais em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo, para os fins de direito, submissos às regras esta tu/das pela Lei 8.666/93
e aos termos do ato que autorizou a contrataçtJo.

Turvo/PR, ... de ... de 2019.

JERONIMO GADENS DO ROSARIO
••••••

0'0

•••••••

Preteito Municipal

0.0

•••••••

0.0

••••••••••••••

0.0

•••

Representante

....................................................

....................................................

Testemunha

CPF N°

0.0

Testemunha

.

CPF N°
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CLÁUSULA

NONA- HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. A inadimplência
parcial ou total, por parte da CONTRATADA,
das cláusulas e condições
estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará á CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido,
mediante notificação, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento,
ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta
Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na Lei nO
8.666/93.
9.2. O presente CONTRATO

poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo

78 da Lei nO8.666/93.
9.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE

enviará á CONTRATADA,

aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.
9.4. A rescisão

se dará de pleno direito,

independentemente

de aviso ou interpelação

judicial

ou

extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nO8.666/93.
9.5, Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78 da Lei nO8.666/93

CLÁUSULA

DECIMA - ALTERAÇÕES

CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nO8.666, de 1993.
10.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes

poderão exceder o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA

DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DOS PRODUTOS E SERViÇOS

11.1. Os prazos e as condições de garantia dos produtos e dos serviços necessários á execução do objeto
do presente contrato são aqueles estipulados pela legislação em vigor, em especial pelo Código Civil e
pelo Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA

DÉCIMA SEGUNDA - CONSIDERAÇÕES

FINAIS

12.1. O presente contrato está vinculado á licitação modalidade

Pregão Eletrónico N° 73/2019 e seus

anexos, bem como na proposta de preços emitida pela CONTRATADA.
12.2. Eventuais dúvidas sobre a execução e interpretação das Cláusulas do presente contrato serão
solucionadas por meio da aplicação do princípio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva
(art. 422, do Código Civil) e da função social dos contratos (art. 421 e 2.035, Parágrafo único, do Código
Civil), bem como de conformidade com os principias gerais de direito, levando-se em conta sempre e
preponderantemente

o interesse público (coletivo) a ser protegido/tutelado.

12.3. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, pelo
CONTRATANTE, em conformidade com o disposto no artigo 61, parágrafo único, da Lei nO8.666/93.
12.6. A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO.
12.5. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava/PR para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste
instrumento, cuja execução, interpretação e solução, inclusive dos casos omissos, serão patrocinadas
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7.5. Efetuar o pagamento á Contratada no valor correspondente
forma estabelecidos

ao fornecimento

do objeto, no prazo e

no Edital e seus anexos;

7.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados á execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLÁUSULA

OITAVA-

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parciai, de descumprimento de obrigação contratual,
de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a
CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente ou juntamente ás multas definidas no item 7.3. (e seus
subitens) com as seguintes penalidades:
8.1.1. Advertência;
8.1.2. Suspensão
Administração

temporária

de participação

em licitação e impedimento

de contratar

com a

do Municipio de Turvo, por prazo não superior a dois anos; ou

8.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
8.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência

nas seguintes condições:

8.2.1. Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente,
bem como nas situações que ameacem a qualidade do produto, serviço ou a integridade patrimonial
ou humana;
8.2.2. Outras ocorrências

que possam acarretar transtornos ao desenvoivimento

dos serviços do

Municlpio de Turvo, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
8.3. Será aplicada multa nas seguintes condições:
8.3.1 No caso de atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada muita de 0,3% (trés
décimos porcentual) sobre o vaio r total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze)
dias, a partir de quando será caracterizada a inexecução parcial do objeto;
8.3.1.1. No caso de reincidência, será aplicada a multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 15 (quínze) dias;
8.3.2. No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato.
8.3.3. Pelo descumprimento injustificado de outras obrigações que não configurem inexecução total
ou parcial do contrato ou mora no adimplemento, será aplicada multa de 0,2% (zero virgula dois por
cento) sobre o valor total do contrato;
8.3.3.1. As obrigações ás quais se refere o item 7.3.3. são aquelas que não comprometem
diretamente o objeto principal do contrato, mas que ferem critérios e condições neie
explicitamente

previstos;

8.3.3.2. Em caso de reincidência,

será aplicada a multa de 0,4% (zero vírguia quatro por

cento) sobre o valor total do contrato;
8.3.4. A fixação da multa compensatória referida nos itens 7.3.2. e 7.3.3. não obsta o ajuizamento
de demanda buscando indenização suplementar em favor do CONTRATANTE,
sendo o dano
superior ao percentual referido
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5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município de Turvo/PR, para o exercício de 2019. na classificação abaixo:
08 SECRETARIA

MUNICIPAL DA FAMILlA E DO DESENVOLVIMENTO

003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
08.2430801.2096
3.3.90.30.00.00

SOCIAL

SOCIAL

SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO

DE VINCULOS

MATERIAL DE CONSUMO

03860 E 00000

08.243.0801.2120
3.3.90.30.00.00

ATENDIMENTO

A PESSOA COM DEFICIENCIA - BPC

MATERIAL DE CONSUMO

04300 E 000000
04601 E 00939

CLÁUSULA

SEXTA _ OBRIGAÇÕES

6.1. A CONTRATADA
presente CONTRATO,
execução do mesmo.
6.2. A CONTRATADA

E RESPONSABILIDADES

DA CONTRATADA

será responsável por quaisquer õnus decorrentes da execução do objeto do
inclusive despesas com viagens e hospedagens porventura necessárias á

será responsável por quaisquer danos causados diretamente á Administração

ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente CONTRATO.
6.3. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, ás suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do presente CONTRATO, caso se verifiquem vicios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais e peças utilizados.
6.4. A CONTRATADA

será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais e

por todas as demais despesas resultantes da execução do presente CONTRATO.
6.5. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do CONTRATO. em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive
aquelas relativas ás especificações.
6.6. A CONTRATADA

deverá

manter

atualizados

durante

toda

a execução

do CONTRATO,

os

comprovantes de regularidade perante a Previdência Social, FGTS e Fazenda Nacional.

CLÁUSULA

SÉTIMA DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.3. Comunicar

á Contratada,

por escrito, sobre imperfeições,

falhas ou irregularidades

verificadas

com

no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, atravês de comissão/servidor
especialmente designado;
7.4.1. Gestor: Maria Cristina Viana Leite
7.4.2. Físcal: Graziele Hack de Almeida
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3.2. A execuçãO do contrato ocorrerá de forma fracionada (os materiais e/ou serviços contrato serão
solicitados gradativamente, de acordo com a necessidade da Secretaria da Familia e do Desenvolvimento
Social). A contratada deverá fornecer os produtos e/ou prestar os serviços nos termos das disposições a
seguir:
3.2.1. Local: Sede da Associação de Pais e Amigos e Excepcionais - APAE, localizada na Avenida
Maria Bettega, CEP 85.150-000 Centro, Turvo/PR
3.2.2. Prazo: 15 (quinze) dias úteis após a emissão de Requisição de Compra por servidor do
Municipio de Turvo (PR).
3.3. O objeto contratado deverá ser executado atendendo a padrões de qualidade e eficiência
regularmente praticados no mercado, acompanhados de cópia Nota Fiscal e Declaração de
Responsabilidade e Garantia.
3.3.1. O recebimento e aceitação dos produtos entregues e/ou serviços prestados estarão sujeitos á
sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitados caso a qualidade e
especificações não atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação do(s)
produto(s) constantes do Termo de Referência. Nestas circunstãncias, o mesmo deverá ser
substituído pelo(s) fornecedor(es), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o
Municipio, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a
legislação vigente.
3.4. Todo e qualquer fornecimento de produtos ou prestação de serviços fora do estabelecido neste
contrato, em desacordo com as especificaçôes constantes do Termo de Referência, será imediatamente
notificado à(s) empresa(s) vencedora(s), que ficará(ão) obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por
sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sançôes previstas neste edital.

CLÁUSULA QUARTA _ PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
4.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importãncia total de R$ ... (...) em contrapartida à
prestação dos serviços descritos no Item 1.1. do presente contrato, na medida em que os mesmos forem
executados, no decorrer do prazo previsto pelo Item 2.1. deste instrumento.
4.1.1. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.2. Para os fins constantes do Item 4.1., a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a Nota
Fiscal/Fatura acompanhada dos documentos que atestam sua Regularidade Fiscal (indicados no item
9.2.2. e subitens do Edital de regência).
4.2.1. Da Nota Fiscal/Fatura deverá constar os serviços prestados, o número da licitação (Pregão
Eletrônico NO16573/2019), o número do presente contrato (Contrato administrativo NO.../2018) e
seus dados bancários para depósito (Banco, Agência e C/C).
4.2.2.Quando tratar-se de serviço deverá ainda acompanhar os documentos mencionados no item
anterior um relatório pormenorizado dos trabalhos realizados, juntamente com cópia das atividades
realizadas, devidamente vistado e aprovado pelo gestor do contrato e/ou solicitante/recebedor do
serviço.
4.3. O reajuste, após o período mlnimo de 12 (doze) meses, poderá ser aplicado considerando o índice
IGP-M/FGV.

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO VIII-

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N' ,../2018, ORIUNDO
DO PREGÃO
ELETRÔNICO
N' 73/2019, CUJO
OBJETO
É A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO
DE
MUDAS,
MATERIAL
DE
CONSTRUÇÃO
E
JARDINAGEM
E PRODUTOS DE PAPELARIA, EM
QUE SÃO PARTES DE UM LADO O MUNiCíPIO DE
TURVO/PR E DE OUTRO A EMPRESA ....

o

MUNiCípIO
DE TURVO (PR), pessoa juridica de direito público inscrita no CNPJ sob o nO
78.279.973/0001-07,
com sede localizada na Avenida 12 de Maio, 353, Centro, CEP 85.150-000,
Turvo/PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Jeronimo Gadens do Rosario, brasileiro,
engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG N" 8.602.986-3, SSP/PR e inscrito junto ao
CPF/MF sob o N0 049.297.349-08, residente e domiciliado na Av. 12 de Maio, nO439, Centro, CEP 85.150000, Turvo/PR, denominada CONTRATANTE, e a empresa
, pessoa juridica de
direito
privado
inscrita
no CNPJ
sob o nO
, com
sede localizada
na
....................................... , N0
, no Municipio de
, CEP
, neste ato representada por
....................... , portador da cédula de identidade N°
e inscrito junto ao CPF/MF sob o nO
,
denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas a seguir, sob a
égide da Lei n0 10.520/02, da Lei n.o 8.666/1993 e suas alteraçôes posteriores, da Lei Estadual n.o
15.608/07, do Côdigo de Defesa do Consumidor e pelas condiçôes estabelecidas no Edital- e Anexos do
Pregão Eletrônico N° 165/2018.

CLÁUSULA

PRIMEIRA - OBJETO

1.1.Constitui objeto deste PREGÃO ELETRONICO Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de mudas, material de construção e jardinagem e produtos de papelaria em atendimento aos
termos do Memorando nO 07/2019 da Secretaria Municipal da Família e do Desenvolvimento Social,
autuado na forma do Processo Administrativo nO 22/2019, conforme Termo de Referência e demais
disposiçôes inscritas no Instrumento Convocatôrio do Pregão Eletrônico N" 73/2019, bem como á
Proposta de Preço apresentada
pela contratada (independentemente
de transcrição), além dos
quantitativos e preços previstos na planilha abaixo:

CLÁUSULA

SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de .../.../...
e encerramento em ...1.../ ... , podendo haver prorrogação desse prazo mediante interesse entre as partes e
a presença das hipôteses previstas pelo art. 57 da Lei Federal no 8.666/93.

CLÁUSULA

TERCEIRA _ REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO

3.1. A CONTRATADA executará o presente contrato de forma direta, contratando os profissionais que
julgar necessário para o bom e fiel desempenho do objeto do presente contrato, assumindo integral
responsabilidade pelos serviços contratados.
3.1.1. A subcontratação dos serviços objeto do presente contrato é vedada, ressalvada disposição
expressa em contrário pela CONTRATANTE.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO

UNIFICADA

(Impressão em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 73/2019

OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO ELETRONICO Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de mudas, material de construção e jardinagem e produtos de papelaria em atendimento aos
termos do Memorando nO 07/2019 da Secretaria Municipal da Famllia e do Desenvolvimento Social,
autuado na forma do Processo Administrativo nO22/2019, conforme quantidade, descritivo e condições de
entrega prevista neste instrumento.
A

empresa

.........................................................................................................................
,
...........................................................
, com inscrição junto ao CNPJ sob o W

localizada

na

, por

seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar que:
i.

ii.

iii.

Os documentos que compõem o Edital do Pregão Eletrõnico N° 16573/2019 foram integralmente
colocados à disposição pelo Municlpio de Turvo (PR), de maneira que a declarante tomou
conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços e/ou
produtos licitados;
Não se encontra declarada inidõnea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de
suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua
habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos executando trabalho no periodo
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz. a partir de quatorze anos de idade, consoante art. 7°, inc. XXXIIi, da
Constituição da República

Local, data.

Carimbo da empresa,
Nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida.

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI _ MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDiÇÃO DE MICROEMPRESÁRIO
MICROEMPRESA OU PEQUENA EMPRESA

UOOP44

INDIVIDUAL,

(Impressão em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 73/2019

OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO ELETRONICO Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de mudas, material de construção e jardinagem e produtos de papelaria em atendimento aos
termos do Memorando nO 07/2019 da Secretaria Municipal da Familia e do Desenvolvimento Social,
autuado na forma do Processo Administrativo nO22/2019, conforme quantidade, descritivo e condições de
entrega prevista neste instrumento.
A empresa
, localizada na
...........................................................
, com inscrição junto ao CNPJ sob o N"
, por
seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela presente declarar que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresário individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nO 123, de 14.12.2006,em especial quanto ao seu
art. 30, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar Federal nO
123/2006 e Lei Complementar Municipal N" 02/2009, esta última regulamentada pelo Decreto Municipal N"
67/2017.
Declara. ainda, que a empresa está excluida das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo
30 da Lei Complementar n° 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

Local, data.

Carimbo da empresa,
Nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida.

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO V _ DECLARAÇÃO

DE PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Impressão em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)

PREGÃO ELETRÔNICO N" 73/2019
OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO ELETRONICO Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de mudas, material de construção e jardinagem e produtos de papelaria em atendimento aos
termos do Memorando na 07/2019 da Secretaria Municipal da Familia e do Desenvolvimento Social,
autuado na forma do Processo Administrativo na 22/2019, conforme quantidade, descritivo e condições de
entrega prevista neste instrumento.
A

empresa

........................................................................................................................
,
localizada
na
...........................................................
, com inscrição junto ao CNPJ sob o na
, por
seu representante legal, abaixo assinado e identificado, para efeito de cumprimento ao estabelecido no
Inciso VII do artigo 40 da Lei Federal n.o 10.520 de 17.07.2002, vem pela presente declarar, sob as
penalidades cabiveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Local, data.

Carimbo da empresa,
Nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pela(s) seu(s) representante(s) lega/(is) e/ou procurador(es) devidamente habifitado(s).
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ANEXO IV - INDICAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1

2

3

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

1.0 Licitante reconhece que:
1.1. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo á Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos
decorrentes de seu uso indevido;
1.2. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação
escrita de seu titular ou do Licitante;
1.3.A perda de Senha ou de Chave Eletrônica

ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada

imediatamente á Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
1.4. A licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transaçôes efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
1.5. O não pagamento da taxa ensejará a sua inciusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço
de Proteção de Credito e no SERASA.

Local, data.

Carimbo da empresa,
Nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida.
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5.9. Emitir e firmar o fechamento da operação; e
5.10. Praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que
não podera ser substabelecido.

I Corretora:
Endereço:
CNPJ:
6.Custo pela utilização do sistema (somente para o fornecedor vencedor):
6.1.Não optantes pelo sistema de registro de preços.
6.1.1.1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a
adjudicação - limitado ao teto maximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados
mediante boleto bancario em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
6.2. Optantes pelo sistema de registro de preços:
6.2.1.1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em
parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em
60(sessenta) dias após a adjudicação - com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancario em favor da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
6.3.0 não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuario ao pagamento de multa de 10%
e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa e ao automatico cancelamento de sua Senha
ou de Chave Eletrónica.
6.4.Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o
licitante vencedor recebera a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma
eletrónica no respectivo lote cancelado.
6.5.A livre contratação de sociedades Células de Apoio (corretoras) para a representação junto no sistema
de PREGOES não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL. A corretagem
sera pactuada entre os interessados de acordo com as regras usuais do mercado.
6.6. Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuimos com todos termos contidos neste anexo e nos
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
7.0 presente Termo de Adesão é valido até _/--.1__ , podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer
tempo, pelo Licitante. mediante comunicação expressa, sem prejuizo das responsabilidades assumidas
durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local, data.

Carimbo da empresa,
Nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida.
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ANEXO 111- TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO
Natureza do Licitante

DE L1CITAÇÔES DA BLL

(Pessoa físíca ou jurídica)

Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento
Cidade:
CEP:

Bairro:
UF
CNPJ/CPF:

Inscrição estadual:

RG

Telefone comercial:

Fax:

Celular:

E-mail:

Representante legal:
Cargo:

Telefone:

Ramo de Atividade:

1.Por meio do presente Termo de Adesão, o licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregôes Eletrônicos da Bolsa de licitaçôes e leilôes do Brasil, do
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposiçôes que seguem.
2. São responsabilidades do licitante:
2.1. Tomar conhecimento
venha a participar;

de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais

2.2. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando
de habilitação nas Iicitaçôes em que for vencedor;

a documentação

exigida nos editais para fins

2,3. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela Bolsa de licitaçôes e leilôes do Brasil, dos quais declara ter pleno
conhecimento;
2.4, Designar pessoa responsavel para operar o Sistema Eletrônico de licitaçôes,
2.5. Pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de licitações.

conforme Anexo I; e

3. O licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de
taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrõnico de licitações da
Bolsa de licitações e leilões do Brasil.
4.0 licitante autoriza a Bolsa de licitações e leilões a expedir boleto de cobrança bancaria referente as
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema
Eletrônico de licitações da Bolsa de licitações e leilões.
5.0 Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos
dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim especifico de credencia-Io e representalo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de licitações da Bolsa de
licitações e leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
5.1. Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
5.2. Apresentar lance de preço;
5.3. Apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
5.4. Solicitar informações via sistema eletrônico;
5,5. Interpor recursos contra atos do pregoeiro;
5.6, Apresentar e retirar documentos;
5,7. Solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
5,8. Assinar documentos relativos às propostas;
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indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade demão de obra e dos
equipamentos empregados na execução das obras e selViços.
d) Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas

no Edital.

e) Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, o Municlpio de TulVo (PR) fica
desobrigado de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a
quaiquer indenização ou reemboiso.

Local, data.

Carimbo da empresa,
Nome e cargo da pessoa que assina, com firma reconhecida.

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo{s)
seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO 11- MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

PARA LICITANTE VENCEDOR

(Impressão em papel timbrado ou personalizado da empresa, se houver)
PROPOSTA DE PREÇO
1, IDENTIFICAÇÃO

DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRiÇÃO ESTADUAL:

E-MAIL:

ENDEREÇO COMPLETO:
AGÊNCIA BANCÁRIA:

C/C:

REPRESENTANTE:
CPF:

RG:

TELEFONE:

E-MAIL:

CONTADOR:

OpçÃO
(

TELEFONE:

PELO REGIME DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA: (

) SIM

) NÃO

2, PROPOSTA:
a) Considerando as informações contidas do Termo de Referência (Anexo I) do Pregão Eletrõnico nO
73/2019, interessada na contratação do objeto da aludida licitação, vem a empresa acima qualificada a
PROPOR ao Municipio de Turvo (PR) a prestação dos serviços e/ou fornecimento de produtos licitados
pelo valor global de RS ... (...), conforme modelo de Planilha de Formação de Preços abaixo:

Lote •..

Número
do item

Descrição
do Produto
e/ou
Serviço

Quantidade

Unidade

Marca

Modelo

Preço
Unitário

Preço
Total

Preço total do lote:
Preço total da proposta:

b) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
c) No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas
devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos
a salda-los, por
nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos
trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou
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9.1. Entregue ao Municlpio de Turvo (PR) a Nota Fiscal devidamente preenchida com no minimo 5
(cinco) dias de antecedência ao vencimento, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal
obrigatória (Receita Federal, Divida Ativa da União, FGTS e INSS), devidamente atualizadas;
9.2. Quando tratar-se de serviço deverá ainda acompanhar os documentos mencionados no item
anterior um relatório pormenorizado dos trabalhos realizados, juntamente com cópia das atividades
realizadas, devidamente vistado e aprovado peio gestor do contrato e/ou solicitante/recebedor do
serviço.
9.3. Indique o nOdo contrato e o nOdo Pregão desta licitação.
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25

26

27

28

TINTA FACIAL A base de vaselina,é
24,00
considerada uma maquiagem de alta
performance, pois não escorre com
suor. Já vem pronta para uso e pode
ser aplicada com os dedos, ou esponja
de maquiar. Composição: Vaselina,
conservantes, essência e pigmentos
orgánicos. Cores: Azul claro, azul
escuro, amarelo, vermelho, verde, roxo,
rosa, branco, preto, laranja, marrom
Sendo duas unidades de cada cor
TINTA PARA AEROGRAFO TINTAS
COM EMBALAGENS DE NO MINIMO
100 ML NAS CORES: BRANCO,
AZUL CLARO, AZUL ESCURO, PINK,
LARANJA, AMARELO, PRETO,
VIOLETA, VERMELHO E VERDE
SENDO UMA UNIDADE DE CADA

UNO

10,00

UNO

TINTA PVA Tinta á base de resina
10,00
P.V.A, de rápido secagem e
acabamento fosco e metálico.
Pode ser aplicada em MDF,gesso,
metal,isopor e outras superficies.
Produto solúvel em água. Cores: azul,
amarelo, vermelho, verde, laranja, roxo,
marrom, preto e branco. Embalagem
com 500 ml.
TINTA SPRAY CORES VARIADAS OU 5,00
INCOLOR
TINTA ACRILlCA EM
EMBALAGEM SPRAY, 350M L,
CORES VARIADAS

Valor total do contrato

5,90

UND

UND

10,90

26,45

14,20

141,60

109,00

264,50

71,00

Valor total do Lote N' 03: R$ 21.573,90
R$ 23.697,12 (vinte e três mil seiscentos e noventa
centavos)

e sete reais e doze

6, ESPECIFICAÇÃO:
O objeto do contrato deverá ser executado atendendo a padrões de qualidade e
eficiência regularmente praticados no mercado, observados, ainda, os padrões de qualidade exigidos por
lei e de acordo com as especificações contidas neste Edital e seus anexos.
7. RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO: O recebimento e aceitação dos
prestados estarão sujeitos á sumária inspeção pelos órgãos técnicos
(PR), podendo ser rejeitados caso a qualidade e especificações não
condições de recebimento e aceitação constantes deste Edital. Nestas
do objeto deverão ser substituidas pela fornecedora e/ou prestadora,
quatro) horas, sem õnus para o Municipio, sob pena de suspensão da
de acordo com a legislação vigente.

produtos entregues e/ou serviços
da Prefeitura Municipal de Turvo
atendam ao que foi licitado e ás
circunstáncias, as parcelas falhas
no prazo máximo de 24 (vinte e
mesma de participar de licitações,

8. FISCALIZAÇÃO: O Órgão Gerenciador e o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Turvo (PR) serão
os responsáveis diretos pela fiscalização da execução do contrato a ser celebrado.
9. PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á mensalmente, até o 20' (vigésimo) dia útil do mês subsequente
ao fornecimento de produtos e/ou á prestação de serviços, mediante cheque nominal ou depósito bancário
em nome da contratada, com a respectiva comprovação atestada pelo Município de Turvo (PR), de acordo
com as especificações e os quantitativos solicitados em cada ocasião e em conformidade com este Edital,
através do Órgão Gerenciador do contrato, desde que sejam atendidas pela contratada as seguintes
condições:
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8

9

10

11
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FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M _
25,00
AZUL MARINHO FELTRO LISO COM
50 CM X 1,40 M -AZUL MARINHO
FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M _
25,00
BRANCO FELTRO LISO COM 50 CM
X 1,40 M - BRANCO
FEL TRO LISO COM 50 CM X 1,40 M _ 25,00
VERDE FALHA FELTRO LISO COM
50 CM X 1,40 M - VERDE FALHA

UNO

162,75

4.068,75

UNO

162,75

4.068,75

UNO

162,75

4.068,75

KIT PAPEL PARA DECOUPAGE KIT
COMPOSTO DE NO MINIMO 20
GUARDANAPOS PARA
DECOUPAGE, COM ESTAMPAS
COLORIDAS E SORTIDAS
DIMENSÕES: 33CM X 33 CM

10,00

UNO

3,25

32,50

KIT TINTAS ACRILlCAS KIT TINTA
ACRILlCA FOSCA COM ALTA
COBERTURA, SECAGEM RAPIDA,
RESISTENTE COM 10 CORES
EMBALAGEM COM NO MINIMO 100
ML

1,00

UNO

7,90

7,90

NAS CORES: BRANCA, VERMELHA,
AZUL, VERDE, ROSA, PRETO,
LARANJA, AMARELO, ROXO, CINZA
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24

NOVELOS DE LÃ 100 GR NOVELOS
DE LÃ COM CORES VARIADAS

20,00

PAPEL VEGETAL Papel translucido,
1,00
perfeitamente liso. PH neutro, igual a 7
para evitar amarelamento. Formato A4.
Gramatura 60 g/m2. Com 50 folhas.
PINCEL CHATO NO18
5,00
PINCEL CHATO NO22
5,00
PINCEL NUMERO 10 PINCEL
5,00
NUMERO 10

UNO

4,50

RESM 25,00

90,00
25,00

UNO

7,25

36,25

UNO

9,50

47,50

UNO

4,90

24,50

PINCEL NUMERO 4 PINCEL
NUMERO 4

5,00

UNO

2,75

13,75

PINCEL NUMERO 6 PINCEL
NUMERO 6

5,00

UNO

3,50

17,50

PINCEL NUMERO 8 PINCEL
NUMERO 8

5,00

UNO

4,25

21,25

PINCEL PARA TINTA CHATO N° 14
PINCEL PARA TINTA N° 14 DO TIPO
CHATO

5,00

UNO

5,95

29,75

PINCEL PARA TINTA CHATO N° 16
PINCEL N° 16 DO TIPO CHATO

5,00

UNO

6,50

32,50

PINCEL PARA TINTA CHATO N0 20
PINCEL PARA TINTA N° 20 DO TIPO
CHATO

5,00

UNO

9,00

45,00

PINCEL PARA TINTA GUACHE - UM
N°12

5,00

UNO

5,30

26,50

STENCIL PARA PITURA PRODUZIDO
EM ACETATO, RESISTENTE E DE
FACIL LIMPEZA E MANUSEIO
FORMATO RETANGULAR
DIMENSOES: 21CM X 5,5 CM

10.00

UNO

4,95

49,50
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4

LONA PARA ESTUFA FILME
DIFUSOR MULTI CAMADA, 100%
!VIRGEM, COM PROTEÇÃO UVS E
ft;NTIOXIDANTES COM ADITIVOS
QUE DISITRIBUEM A LUZ DENTRO
DA ESTUFA PERMITINDO O
CRESCIMENTO UNIFORME DAS
PLANTAS.
COM LARGURA DE 8 M
oPROXIMADAMENTE

23,00

M

15,00

345,00

5

M

3,60

72,00

6

20,00
MANGUEIRA DE JARDIM
MANGUEIRA DE JARDIM 50M 7/16 X
1,50 TRANÇADA B VERDE
1,00
RASTELO COM CABO

7

REGADORES

8
9
10

75,90
10,00
UND
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 L
CORES: TELHA, BRANCO,
VERMELHO, AMARELO E VERDE
Valor total do Lote W 02: R$ 1.329,22

UND

13,80

13,80

1,00

UND

10,55

10,55

TESOURA PARA GRAMA

1,00

UND

18,50

18,50

THINNER FORTE 900ML

2,00

UND

10,36

20,72

10 LITROS.

759,00

LOTE: 3 - ARMARINHO/PAPELARIA
Item

Nome do produto/serviço

Qtd

Und

Preço máximo

Preço máximo total

1

AEROGRAFO PROFISIONAL PARA
PINTURA Pressão máxima: 30 Ib/pol'
(2,1 kg/cm')
CONTENDO: Pistola (aerógrafo)
Suporte
Chave
Adaptador 1/16" NPT (macho) x 1/4"
NPT (fêmea)
Copo de pintura
Mangueira de ar
Frasco para tinta (com tampa)
Frasco para tinta (com tampa e
adaptador)

1,00

UND

49,00

49,00

2

CANETA NANQUIM MARCADOR
FINO, PONTA DE METAL COMPRIDA
0,3 mm APROXIMADAMENTE,
NA
COR PRETA

3,00

UND

13,00

39,00

3

CAPACHOS PERSONALIZADOS
TAPETE, TAMANHO 1.00 X 0.70 = 70
cm' CADA.
TAPETE EM VINIL
ANTIDERRAPANTE,
PERSONALIZADO E VULCANIZADO.

1,00

UND

12,90

12,90

4

CONJUNTO DE CANETINHAS DE 12 5,00
CORES CADA CONJUNTO DE
CANETINHAS DE 12 CORES CADA.

UND

8,75

43,75

5

FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - 25,00
VERMELHO FELTRO LISO COM 50
CM X 1,40 M - VERMELHO
FELTRO LISO COM 50 CM X 1,40 M - 25,00
AMARELO FELTRO LISO COM 50 CM
X 1,40 M - AMARELO

UNO

162,75

4.068,75

UNO

162,75

4.068,75

6
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. LICITAÇÃO:

Pregão Eletrõnico nO73/2019

2. OBJETO: Constitui objeto deste PREGÃO ELETRONICO Contratação de empresa especializada para
o fornecimento de mudas, material de construção e jardinagem e produtos de papelaria em atendimento
aos termos do Memorando n° 07/2019 da Secretaria Municipal da Familia e do Desenvolvimento Social,
autuado na forma do Processo Administrativo nO22/2019, conforme quantidade, descritivo e condições de
entrega prevista neste instrumento.
3. JUSTIFICATIVA:
Conforme expõe a autoridade solicitante a Resolução N 10/2018 do dia 07/10/2018
aprovou o projeto a ser realizado pela Secretaria Municipal da Familia e do Desenvolvimento Social e o
Centro de Convivência de Vinculo com a instituição APAE de Turvo/PR, assim as referidas aquisições
serão destinadas para a realização do projeto, o qual contara com o desenvolvimento de atividades
artesanais e cultivo de flores e hortaliças, com intuito do desenvolvimento de habilidades cognitivas,
motoras e sensoriais. Deste modo a presente licitação ê justificada, atende ao interesse público e ê
conveniente e oportuna à municipalidade, atendendo ao inciso I do art. 3° da Lei Federal nO10.520/2002 e
ao Principio da Motivação, consagrado pela inteligência do art. 113 da Lei Federal nO 8.666/93 e ao
disposto no inciso VII do Paràgrafo Único do art. 2° da Lei Federal n° 9.784/99, de modo que a contratação
ora pretendida atende ao interesse público e ê, ao critério do Administrador, conveniente e oportuna à
municipalidade, atendendo ao Principio da Motivação e ao inciso I do art. 3° da Lei Federal n°
10.520/2002.
4. TIPO DE JULGAMENTO:

Menor preço (por lote).

5. REGIME DE EXECUÇÃO: A execução do contrato ocorrerà de forma fracionada (os materiais e/ou
serviços contrato serão solicitados gradativamente, de acordo com a necessidade da Secretaria da
Familia e do Desenvolvimento Social). A contratada deverà fornecer os produtos e/ou prestar os serviços
nos termos das disposições a seguir:
5.1. Local: Sede da Associação de Pais e Amigos e Excepcionais - APAE,

localizada na Avenida

Maria Betlega, CEP 85.150-000 Centro, Turvo/PR.
5.2. Prazo:

15 (quinze) dias úteis após a emissão de Requisição

de Compra

por servidor do

Municipio de Turvo (PR).
4. VALOR ESTIMADO:

R$ 23.697.12 (vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos).

5. DESCRITIVO DO OBJETO:
LOTE: 1 - MUDAS
Item

Nome do produto/serviço

Qtd

Und

Preço máximo

Preço máximo total

1

BANDEJAS DE AMOR PERFEITO
MINI- CAIXA COM 15 MUDAS

10,00

CX

15,00

150,00

2

CAIXA DE FLOR BEIJINHO

10,00

UND

15,00

150,00

MD

20,00

40,00

UND

10,00

300,00

UND

15,00

150,00

3
4
5
6

MUDA DE PALMEIRA FENIX MUDAS 2,00
COM 30 CM APROXIMADAMENTE
30,00
MUDAS DE BUXIUS C/50 CM DE
DIAMETRO
10,00
PALMEIRA CICA

2,00
SC
2,00
PEDRA BRANCA PEQUENA 40 KG.
Valor total do Lote W 01: R$ 794,00
LOTE: 2 • MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

4,00

Item

Nome do produto/serviço

Qtd

Und

E JARDINAGEM
Preço máximo

1

COLA CASCOREZ EXTRA 1KG

5,00

UND

13,47

67,35

2

ENXADA COM CABO
ESGUiCHO PISTOLA PLASTICO

1,00

UND

15,50

15,50

1,00

UND

6,80

6,80

3
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/11- Termo de Adesão ao sistema eletrônico de Iicitaçôes da BLL;
IV - Indicação do Usuário;
V - Modelo de declaração de preenchimento dos requisitos de habilitação;
VI - Modelo
empresa;

de declaração

de condição

de microempresário

individual,

microempresa

ou pequena

VII - Modelo de Declaração Unificada;
VIII - Minuta do Contrato.

Turvo (PR), 09 de maio de 2019.
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20. DISPOSiÇÕES

GERAIS

20.1. É facultada ao Pregoeiro ou ao Prefeito de Turvo (PR), em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
20.1.1. As participantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazêlo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
20.2.A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal de
Turvo (PR) revogá-ia, no todo ou em parte, por razões de interesse pÚbiico, derivada de fato
superveniente COmprovado ou anulá-ia por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e
fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da iicitação. O Municipio
de Turvo (PR) poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou
para sua abertura.
20.3. As participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da
condução ou do resultado do processo Iicitatório.
20.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o principio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.S.As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Município.
20.6.0s casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
20.7. Não cabe á Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas
pelo fornecedor com o Iicitador, em especial com reiação à forma e às condições de entrega dos bens ou
da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
20.8.0s envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas vencidas ficarão à disposição
para retirada por atê 15 (quinze) dias úteis após a adjudicação do objeto, findo o qual serão destruidos.

20.9. Na contagem dos prazos estabelecidos
incluir-se-á o do vencimento.

neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e

20.10.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário
20.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná para serem dirimidas possiveis
dúvidas e questões oriundas desta licitação.
20.12. O presente Instrumento Convoca tório foi confeccionado com supervisão da Assessoria Juridica do
Municipio de Turvo (PR) e está de acordo com os termos do Parecer Jurídico, na forma do art. 38, inciso
VI, da Lei Federal N° 8.666/93.
20.13.As participantes são responsáveis pela fidelidade e legitímidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de Compra, sem
prejuízo das demais sanções cablveis.
20.14. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I - Termo de Referência;
" - Proposta Escrita;
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18.1.2.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);
18.1.3.
Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas,
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

no prazo fixado

neste Termo

de

18.1.4.
Comunícar à Contratante, no prazo màximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
18.1.5.
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18.1.6.

Indicar preposto para representà-Ia durante a execução do contrato.

18.2. A celebração de contrato é condicionada à apresentação de declaração formal de que a participante
tem disponiveis para si veiculos (ambulància) e equipe técnica (nutricionista) em número suficiente para a
execução do objeto licitado (conforme quantidades minimas exigidas pelo Termo de Referência),
acompanhada relação explícita de todos os velculos, e pessoal disponibilizado para a prestação dos
serviços a serem contratados, bem como dos seguintes documentos:
18.2.1. Certificado de Registro e Licenciamento, prova de quitação de IPVA, Seguro Obrigatório e
licenciamento (quando cabivel) dos veiculos a serem utilizados.
18.2.1.1. Na hipótese de a propriedade dos mesmos não pertencer à própria empresa,
demonstrar a que titulo os mesmos serão utilizados por ela (mediante apresentação de cópia
de contrato de comodato, aluguel, arrendamento, compromisso de compra e venda, etc.).
18.2.2. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de todos os profissionais que serão encarregados da
direção dos veiculos a serem utilizados, acompanhado de prova do vinculo (empregaticio, civil, etc.)
havido entre a empresa e esses profissionais
18.2.3. Prova de vínculo (empregaticio, civil, etc.) havido entre a empresa e os demais profissionais
cuja mão de obra for necessària para a prestação dos serviços a serem contratados.

19. DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE

19.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
19.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
19.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

com

verificadas no

19.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
19.4.1. Gestor: Maria Cristina Viana Leite
19.4.2. Fiscal: Mayara Cristina Marcondes
19.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

ao fornecimento

do objeto, no prazo e

19.6. A Administração não responderà por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de alo da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
~\lNICI"'1(
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08 SECRETARIA

MUNICIPAL DA FAMILlA E DO DESENVOLVIMENTO

003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
08.243.0801.2096
3.390.30.00.00

SOCIAL

SOCIAL

SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO

DE VINCULOS

MATERIAL DE CONSUMO

03860 E 00000

08.243.0801.2120
3.3.90.30.00.00

ATENDIMENTO

A PESSOA COM DEFICIENCIA _ BPC

MATERIAL DE CONSUMO

04300 E 000000
04601 E 00939

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará
contraditório e a ampla defesa ao licitante, das seguintes sanções:

na aplicação,

garantido

o

17.1.1. Advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licita tório ou
da execução contratual;
17.1.2. Multa equivalente a 0,5% (cinco dêcimos por cento), sobre o valor total da licitação, por dia
útil, limitada ao percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento
de obrigações, tais como a assinatura do Contrato fora do prazo descrito neste Edital.
17.1.3. Multa de atê 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado
seguintes hipóteses, dentre outras:

para a licitação, nas

17.1.3.1. Não assinatura do contrato;
17.1.3.2. Não entrega de documentação exigida para o certame ou assinatura do contrato;
17.1.3.3. Apresentação
contrato;

de documentação

falsa exigida para o certame ou assinatura

do

17.1.3.4. Não manutenção da proposta;
17.1.3.5. Comportamento

inidõneo;

17.1.3.6. Cometimento de fraude fiscal.
17.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com
o TCE/PR pelo prazo de atê 2 (dois) anos, nas hipóteses referidas no inciso anterior, dentre outras,
de acordo com a gravidade verificada.
17.1.5. Declaração de inidoneidade, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aplicada ao licitante que
incorrer nas condutas previstas pela Lei Federal NO8.666/93.

18. DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA

18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
18.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, p
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia o
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14.4. Os da
custos
de substituição
expensas
contratada.

dos produtos

e/ou serviços

rejeitados

correrão

exclusivamente

ás

14.5. É de total responsabilidade da contratada todas as despesas com o transporte do produtos e/ou
funcionários até o local indicado para a entrega e/ou execução do objeto. bem como de taxas. encargos
de qualquer natureza e quaisquer despesas administrativas incidentes no preço apresentado na licitação.
15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento dar-se-á mensalmente. até o 20° (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao
fornecimento de produtos e/ou á prestação de serviços, mediante cheque nominal ou depósito bancário
em nome da contratada. com a respectiva comprovação atestada pelo Municipio de Turvo (PR). de acordo
com as especificações e os quantitativos solicitados em cada ocasião e em conformidade com este Edital.
através do Órgão Gerenciador do contrato. desde que sejam atendidas pela contratada as seguintes
condições:
15.1.1. Entregue ao Municipio de Turvo (PR) a Nota Fiscal devidamente preenchida com no minimo
5 (cinco) dias de antecedência ao vencimento. acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal obrigatória (Receita Federal. Divida Ativa da União. FGTS e INSS). devidamente atualizadas;
15.1.2. Quando tratar-se de serviço deverá ainda acompanhar os documentos mencionados no item
anterior um relatório pormenorizado dos trabalhos realizados. juntamente com cópia das atividades
realizadas, devidamente vistado e aprovado peio gestor do contrato e/ou solicitante/recebedor do
serviço.
15.1.3. Indique o n° do contrato e o n° do Pregão desta licitação.
15.2. Havendo erro na apresentação
ou. ainda, circunstãncia que impeça
Contratada providencie as medidas
após a comprovação da regularização

da Nota Fiscal/Fatura ou dos
a liquidação da despesa. o
saneadoras. Nesta hipótese,
da situação. não acarretando

documentos pertinentes á contratação.
pagamento ficará pendente até que a
o prazo para pagamento iniciar-se-a
qualquer ónus para a Contratante.

15.3. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa
contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

que venha a ser efetuada

15.4. Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual. os pagamentos
ficar retidos até posterior solução. sem prejuizos de quaisquer outras disposições contratuais.
15.5. Nenhuma reivindicação por parte da proponente
decorrer de erro ou má interpretação.

para pagamento

pela

poderão

adicional será considerada

se

15.6. Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustaveis. exceto nas hipóteses.
devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei
nO8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.
15.7. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei n. °
8.666/93. a Administração, se julgar conveniente, podera optar por rescindir o contrato e realizar outro
processo Licitatório.
15.11. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do contrato, e,
definido o novo preço maximo a ser pago pela Administração, o Proponente contratado será convocado
pela Secretaria de Administração para alteração, por aditamento. do preço no contrato.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EOITAl_
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13.2. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a contratante verificara as
condições de habilitação e qualificação da contratada, devendo a comprovação da manutenção ser
anexada ao processo.
13.3. Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, não
comprovar que mantém as condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o
Contrato ou retirar a Nota de Empenho, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejulzo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
13.4. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessarlos, nos termos dos paragrafos 10e 20 do art. 65, da Lei nO8.666/93.
13.5. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, exceto nas condições autorizadas
no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
13.6. A Contratada devera manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
13.7. Comporão o Órgão Gerenciador do contrato oriundo do presente certame:
13.7.1. Maria Cristina Viana Leite como gestora.
13.7.2. Graziele Hack de Almeida como fiscal
13.8. O prazo de vigência da contratação sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do
instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do artigo 57 da Lei nO8.666, de
1993, podendo ser prorrogado por igual(ais) e sucesslvo(s) periodo(s), a critério da Administração, até o
limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

14. DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO
14.1. A execução do contrato ocorrera de forma fracionada (os materiais e/ou serviços contrato serão
solicitados gradativamente, de acordo com a necessidade da Secretaria da Familia e do Desenvolvimento
Social). A contratada devera fornecer os produtos e/ou prestar os serviços nos termos das disposições a
seguir:
17.1.1. Local: Sede da Associação de Pais e Amigos e Excepcionais _ APAE, localizada na
Avenida Maria 8ettega, CEP 85.150-000 Centro, Turvo/PR.
17.1.2. Prazo: 15 (quinze) dias úteis após a emissão de Requisição de Compra por servidor do
Municipio de Turvo (PR).
14.2. O objeto contratado devera ser executado atendendo a padrões de qualidade e eficiência
regularmente praticados no mercado, acompanhados de cópia Nota Fiscal e Declaração de
Responsabilidade e Garantia.
14.3. O recebimento e aceitação dos produtos entregues e/ou serviços prestados estarão sujeitos a
sumaria inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR), podendo ser rejeitados
caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e ás condições de recebimento e
aceitação constantes deste Edital Nestas circunstáncias, as parcelas falhas do objeto deverão ser
substituídas pela fornecedora e/ou prestadora, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem õnus
para o Municlpio, sob pena de suspensão da mesma de participar de licitações, de acordo com a
legislação vigente.
14.3.1. Caso a substituição não ocorra no prazo acima determinado, ou caso o novo material
tambêm seja rejeitado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeit.
. p - o de
penalidades e sanções previstas neste Edital, pOdendo ainda ser aplicado o di
~ no S (.
o
artigo 64 da Lei Federal n°. 8.666/93.
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11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, qualquer participante poderá, ao final da sessão, de forma imediata e
motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que Começará a contar do término do prazo da recorrente,
sendO-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis á defesa dos seus interesses.
11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do
processo á autoridade competente para a homologação.
11.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar
competente quando mantiver sua decisão.

e decidir os recursos,

encaminhando-os

á autoridade

11.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita á
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
11.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.
11.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade
importará invalidação apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

competente,

conforme

o caso,

11.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

11.7. O julgamento do recurso ocorrerá no prazo de até 05 (cinco) dias e a Integra do instrumento
decisório será publicado no Portal da Transparência do Município de Turvo (PR), disponível em
http://wwwturvo.pr.gov.br/(espaço
"licitações e Contratos").
11.8. O Pregoeiro ou a autoridade superior pOderá pedir esclarecimentos e promover diligências, em
qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para atendimento, destinados a
elucidar ou complementar a instrução do processo

12. DA HOMOLOGAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO

12.1. A adjudicação ao licitante vencedor será realizada pelo Pregoeiro, ao final da sessão do pregão,
sempre que não houver manifestação dos participantes no sentido de apresentar recurso.
12.2. Ocorrendo a interposição de recursos, a adjudicação será realizada após a decisão dos mesmos.
12.3. A homologação da licitação é de responsabilidade do Prefeito de Turvo (PR), só podendo ser
efetuada após a adjudicação ou depois de decididos os recursos, confirmada a regularidade de todos os
procedimentos adotados.
12.4. O Prefeito de Turvo (PR) poderá revogar, anular ou transferir a presente licitação em face de razões
de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

13. DO CONTRATO, NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO

EQUIVALENTE

13.1. Homologado o resultado da licitação pela autoridade competente a adjudicatária terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, retirar a Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito á contra
o, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
>}\lNIC',o"Í(
13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado,
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
PÁGINA 11 DE 37
EDITAL - PREGA0

ELETRÓNICO

N° 73/2019

por

eri~809, O~
r~~u:ici~'\

\

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
000(163
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

10.2.5.1. A declaração
reconhecida.

de que trata o item 10.2.5. deverá

ser apresentada

com firma

10.3. As certidões de comprovação da regularidade fiscal das participantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor ou, na hipótese de ausência de
prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
abertura da sessão pública. Para as demais certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de
validade, será considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas
emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.
10.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais,
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a expedição de documentos
oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada á apresentação do documento que não póde ser
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em atê 05 (cinco) dias úteis após o
encerramento da greve.
10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,
caso em que o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta,
examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.6. Não serão aceitos
permitidos.

documentos

com indicação

de CNPJ diferentes,

salvo aqueles

legalmente

10.7. Os microempresários individuais, microempresas e as empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critêrio da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do dêbito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.2. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente
posterior á fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da
fase recursal.
10.7.3. A não-regularização

da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito á contratação, sem prejuizo de aplicação das sanções previstas neste Edital, sendo facultado
ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores
dos demais lances, desde que atendam ao critêrio de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convoca tório, ou revogar a licitação.

10.8. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substãncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
10.9. Constatado o atendimento pleno ás exigências deste Edital, a proponente será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto.
10.10. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas as participantes,
finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento.

EDrTAl-
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10.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto á Divida Ativa da União,
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;
10.2.2.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.2.2.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Municipio do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.2.2.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) _
Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
10.2.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos
termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1° de maio de 1943.
10.2.2.8. Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) - Certidão Negativa de
Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação para
com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juizo de valor suficiente para
pagamento do débito, quando em litigio.
10.2.3. Em relação á Qualificação Econômica Financeira da participante;
10.2.3.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa fisica.
10.2.4. Em relação á Qualificação Técnica da participante:
10.2.4.1. Atestado de capacidade técnica-operacional, fornecido por pessoa juridica de direito
público (preferencialmente) ou privado de que a empresa participante já tenha fornecido
objeto da mesma natureza ou similar, devendo o(s) documento(s) conter endereço e o
telefone de contato do(s) atestante(s), ou qualquer outra forma que possibilite o Municipio
valer-se para manter contato. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa
privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo
grupo empresarial da empresa Proponente, ou em caso negativo declarar no próprio
documento.
10.2.4.1.1. O licitante deve disponibilizar todas as informaçôes necessárias á
comprovação da legitimidade do atestado solicitado, apresentando, caso solicitado pelo
Pregoeiro, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte á contratação,
endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
9.2.4.2. Além dos documentos descritos nos itens anteriores, as empresas participantes do
objeto dos Lote 01 (mudas) deverão apresentar, obrigatoriamente:
9.2.4.2.1. Certidão de registro da empresa junto ao Registro Nacional de Sementes e
Mudas (RENASEM), por força do que dispõe o art. 8° da Lei 10.711/2003.
10.2.5. Declaração unificada, conforme Anexo VII, responsável por atestar que: a) os documentos
que compõem o Edital foram integralmente colocados á disposição pelo Municipio de Turvo á
declarante, de maneira que ela, participante do certame, tomou conhecimento de todas as
informaçôes, condições, locais e grau de dificuldade dos serviços/fornecimento de produtos
licitados; b) a declarante não se encontra declarada inidõnea para licitar ou contratar com ôrgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; c) é inexisten
,_ uer
fato impeditivo de habilitação da declarante; d) a declarante não emprega menor d 4rlY a'é¥1l\!
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habilitação.

Se for necessário,

repetirá esse procedimento,

sucessivamente,

até a apuração de uma

proposta ou lance que atenda ao Edital.
9.6. Ocorrendo a situação a que se referem os itens 6.23 e 6.24 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar
com a participante para que seja obtido melhor preço.
9.7. No final da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada,

na qual estarão registrados todos os atos do

procedimento e as ocorrências relevantes.

10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Sendo aceitável a proposta apresentada pelo menor preço, será verificado
condições de habilitação pela participante que a tiver formulado.

o atendimento

das

10.1.1. Os documentos entregues na forma do item 6.20.2. deste Edital deverão ser apresentados
em fotocópias autenticadas ou fotocópias simples, sendo estas autenticadas por tabelião de notas,
pelo Pregoeiro ou por qualquer membro da Equipe de Apoio ou da Comissão Permanente de
Licitações (CPL).
10.2. A habilitação da participante se dará mediante a avaliação dos seguintes documentos:
10.2.1. Em relação à Habilitação

Jurídica

da participante:

10.2.1.1. Em se tratando de Microempreendedor Individual- MEl: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade;
10.2.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado
na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado
de documento
comprobatório

de seus administradores

10.2.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.2.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.2.1.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
10.2.1.6. Alvará de localização

e funcionamento

da empresa

participante,

fornecido

pelo

órgão competente da Administração Municipal.
10.2.1.7. Na hipótese de os documentos indicados nos itens anteriores
apresentados para efeito de credenciamento do representante da empresa
estará essa última dispensada de inclui-los novamente no Envelope n° 02.
10.2.2. Em relação à Regularidade

Físcal e Trabalhísta

terem sido
participante,

da participante:

10.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) mediante a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
10.2.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (CICAD) ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
'dade e
compatlvel com o objeto contratual;
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8.1.1. Nome da proponente, endereço, telefone, e-mai!, CNPJ ou CPF, conforme o caso, e inscrição
estadual/municipal;
8.1.2. Número do pregão;
8.1.3. Referência ao item/subitem proposto, do objeto da presente licitação, em conformidade
as especificações do Termo de Referência (Anexo I);

com

8.1.4. Preço unitário e total para cada item/subitem proposto, bem como total para proposta, em
moeda corrente nacional, em algarismo, apurado á data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Deverão estar incluidos, alêm do lucro, todas
as despesas e custos, como, por exemplo: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza e
todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada
a legislação vigente;
8.1.5. Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de homologação da presente licitação. Se por falha da participante a proposta não
indicar o prazo de sua validade, esta será considerada
válida por 60 (sessenta) dias
independentemente de qualquer outra manifestação;
8.1.6. Prazos de vigência do contrato de, no minimo, 12 (doze) meses;
8.1.7. Indicação de agência bancária e número de contracorrente,

para fins de pagamento.

8.2.Erros de natureza formal ou material (assim considerados as falhas presentes na proposta de preço
que não impeçam a caracterização do objeto ofertado e o seu fornecimento)
não ensejarão a
desclassificação da proposta apresentada.

9. DA CLASSIFICAÇÃO

E JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS

9.1. Atendidos todos os requisitos deste Edital, será considerada vencedora
proposta de preço ou lance contendo o menor preço unitário por lote.

a licitante que oferecer a

9.2. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance com relação ao lote não tiver sido ofertada
por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrõnico identificar que houve proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igualou atê 5% (cinco por cento) superior à
proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
9.2.1. A
sistema
minutos
certame,

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo
eletrônico, via "chat" de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco)
apôs a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do
situação em que, atendidas as exigências de habilitação, será adjudicada em seu favor o

objeto do pregão.
9.2.2. No caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno
porte, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alinea "a".
9.2.3. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na
forma do item 9.2.1., serão convocadas as participantes remanescentes, quando houver, na ordem
classificatória,

para o exercicio do mesmo direito.

9.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 9.2, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atendidos os requisitos de habilitação.
9.4. O Pregoeiro anunciará o participante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e
decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.
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6.20.2. Começa a correr o prazo comum de 03 (três) dias para envio dos documentos mencionados
no item 6.21.1., em originais ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta de preços corrigida
no valor declarado vencedor, para a sede da Prefeitura Municipal de Turvo, situada na Av. 12 de
maio, N° 353, Centro, CEP 85.150-000, Turvo - PR, AC Orlando Gomes;

6.22. A sessão pública fica suspensa até o recebimento da documentação tratada pelo item 6.20.2.
6.23. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se a participante melhor classificada não
proceder nos termos dos itens 6.20. deste Edital ou se desatender ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, atê a apuração de uma proposta ou
lance que atenda o Edital. Tambêm nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que
seja obtido preço melhor.
6.24. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade
preço e valor estimado para a contratação.

entre a proposta de menor

6.25. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o
objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
6.26.Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o sistema
aplicará logo após o fim da fase de lances os critêrios para o desempate em favor ME/EPP. Após o
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência
definido pela administração pública

7. DA PROPOSTA

NO SISTEMA ELETRÔNICO

7.1. O encaminhamento
de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento ás exigências de habilitação previstas no Edital. A participante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
7.2. No preenchimento
da proposta eletrônica deverão ser informadas,
obrigatoriamente,
as
especificações e marcas dos serviços e/ou produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do
serviço e/ou produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas
dos serviços e/ou produtos neste campo implicará a desclassificação
da participante por ausência de
informação suficiente para classificação da proposta. O objeto deverá estar totalmente dentro das
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I).
7.3. A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública
do Pregão
7.4, Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo
próprio do sistema, bem como pela apresentação da declaração prevista no Anexo VI deste Edital, sob
pena do licitante enquadrado nesta situação não poder se beneficiar do direito de preferência para o
desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.
7.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, nas fichas técnicas ou documentos,
em qualquer hipótese, antes do têrmino da fase competitiva do pregão, sob pena de desclassificação.

8. DA PROPOSTA

DE PREÇO IMPRESSA E ATUALIZADA

8.1,No prazo previsto no item 6.20.2. deste Edital a empresa melhor classificada no pregão deverá enviar
a via impressa de sua proposta de preço, atualizada, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entre linhas,
em folhas preferencialmente rubricadas, numeradas e a última datada e assinada pelo repre
legal
da empresa, claramente identificado, na qual deverá constar obrigatoriamente:
' 1(
(1'\

-<

c
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proposta de preços, exclusivamente
estabelecido.

por meio do sistema eletréinico, observada a data e o horário limite

6.8. Caberá á participante acompanhar as operaçéies no sistema eletréinico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo éinus decorrente da perda de negócios diante da inobservãncia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
6.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através de uma
empresa associada ou pelos seguintes telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600 e 3097-4646, ou através da
Bolsa de Licitações e leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
6.10. A partir do horário previsto no Edital e no sistema terá inicio a sessão pública do pregão, na forma
eletréinica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das mesmas.
6.11.
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.11.1. Durante o transcurso da sessão pública os participantes
do valor do menor lance registrado.

serão informados, em tempo real,

6.11.2. Em nenhuma hipótese o sistema identificará o autor dos lances aos demais participantes.
6.12. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema, observada a margem mlnima de R$ 10,00 (dez reais e zero centavos).
6.12.1.Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado
6.13.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
registrado em primeiro lugar.
6.14. Propostas apresentadas

aquele que for recebido e

em valor superior ao máximo fixado no Edital serão desclassificadas.

6.15. Fica a critério do Pregoeiro autorizar ou não a correção de lances apresentados
durante a disputa de lances.

erroneamente

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletréinico pOderá permanecer acesslvel ás licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
6.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrónica (e-mail), divulgando data e hora da reabertura da sessão.
6.18. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances (fechamento randéimico), emitido pelo sistema eletréinico, após o que transcorrerá período de
tempo extra que pOderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletréinico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em
hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.
6.18.1. Face á imprevisão do tempo extra as participantes deverão, desde logo, estimar o valor
mínimo de lances que poderão ofertar, evitando cálculos de última hora.
6.19. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
6.20. Do momento em que declarada(s) a(s) vencedora(s) do certame:
6.20.1. Começa a correr o prazo comum de 06 (seis) horas, do horário comercia
documentos
relativos
à habilitação
da(s) empresa(s),
via e-mail,
«Iicitacoesturvo@gmail.com>
);
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5.3. É de total responsabilidade dos participantes os seus regulares cadastros junto ao sistema da BLL.
devendo os mesmos submeterem á plataforma virtuai promotora toda a documentação por ela exigida.
inciuindo despesas de registro e mais:
5.3.1. Instrumento particular de mandato outorgando á corretora associada. por meio de seu
operador devidamente credenciado junto á Bolsa. poderes especificos de sua representação no
pregão. conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões.
5.3.2. Deciaração de seu pleno conhecimento de aceitação e de atendimento ás exigências
habilitação previstas no Edital. conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões;

de

5.3.3. Ficha Têcnica descritiva com todas as especificações dos produtos objeto da presente
licitação. em conformidade com o termo de referência. Em nenhuma hipótese será admitida a
substituição da ficha técnica adicionada. nem mesmo antes do inicio da disputa de lances.
5.4. Os participantes deverão observar as datas e horários limites previstos para oferecimento e abertura
de propostas, atentando também para a data e horário para inicio da disputa.
5.5. É vedada a identificação das participantes no curso da Sessão e aquele que. de alguma forma, se
fizer identificar, direta ou indiretamente, será imediatamente desclassificado.
5.6. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo da(s) participante(s) vencedora(s) do
certame, na medida dos itens vencidos, Ihe(s) competindo á Bolsa de Licitações e Leilões o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilização dos
recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional.
5.7.0 certame será conduzido pelo Pregoeiro (Sr. Orlando Gomes), com O auxilio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:

6. DO PROCEDIMENTO

ELETRÔNICO

6.1. As empresas interessadas no certame deverão nomear operador para atuar em seu nome no curso
de licitações realizadas junto á Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) através de instrumento de mandato
com firma reconhecida (cf. Anexo IV) cujo conteúdo lhe atribua poderes para a prática de todos os atos de
representação necessários á participação no certame.
6.2. A participação da participante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas á BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, devendo manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento,
aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
6.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos, em nome da participante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
6.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL _ Bolsa De
Licitações e Leilões.
6.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL _ Bolsa de Licitações e
Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
6.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrõnico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrõnico.
6.7. A participação na presente licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal e in
do representante credenciado (operador devidamente constituido) e subsequente enca
~
0::'"
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4.3.4. Estrangeiras que não funcionem no Pais, e;

4.4. Não pOderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:
4.4.1. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
4.4.2. A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
4.4.3. O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
4.5. A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após
sua abertura, alegação de desconhecimento de quaisquer itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo.
Antes de elaborar suas propostas, as participantes deverão ler atentamente o edital e seus anexos.
4.6. Com relação aos Lotes nO 01 entidades que não atendam aos requisitos necessários para a
qualificação como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores
Individuais,
definidos no art. 3° caput, inciso I e li e 94° da Lei Complementar n0 123/2006.
4.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no
Anexo VI para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser
digitado no sistema, verificar se nos seus dados cadastrais está assinalada a opção ME/EPP para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

5. DO REGULAMENTO

OPERACIONAL

DO CERTAME

5.1. O Pregão Eletrõnico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de
segurança, usando de criptografia e autenticação em todas as suas fases, executadas através do Sistema
de Pregão da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, denominado
Pregoeiro (Sr. Orlando Gomes) com o auxilio de sua Equipe de Apoio, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página
eletrõnica da Bolsa de licitações e Leilões «www.blicompras.org.br».
além das seguintes atribuições:
5.2.1. Acompanhar

os trabalhos da equipe de apoio;

5.2.2. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
5.2.3. Abrir as propostas de preços;
5.2.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;
5.2.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;
5.2.6. Conduzir os procedimentos
preço;

relativos aos lances e á escolha da proposta do lance de menor

5.2.7. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
5.2.8. Declarar o vencedor;
5.2.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;

5.2.10. Elaborar a ata da sessão;
5.2.11. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
5.2.12. Abrir processo administrativo
penalidades previstas na legislação.

para apuração de irregularidades
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2.3. Os preços máximos a que o Municipio de Turvo (PR) está disposto a pagar pelos produtos ora
licitados estão indicados no Termo de Referência deste Edital (Anexo I).

3. DA IMPUGNAÇÃO

AO EDITAL

3.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, ê parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providências em
relação á presente licitação ou, ainda, para impugnar este edital, desde que o faça com antecedência
minima de até 2 (dois) dias úteis da data fixada para a Sessão de Abertura, observado o disposto no art.
41, S 2°, da Lei Federal nO8666/93.
3.2.
Os
pedidos
de
<licitacoesturvo@gmail.com>
recebimento.

esclarecimento
deverão
ser
feitos
por
e-mail
enviado
para
e serão respondidos dentro de no máximo 03 (três) dias úteis após o seu

3.3. As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas em via fisica impressa protocolada na Sede da
Prefeitura Municipal de Turvo (PR) ou submetidas por e-mail enviadopara<licitacoesturvo@gmail.com>.
dirigidas ao Pregoeiro e apresentadas em dia útil, conforme horários de atendimento ao público previstos
no Preãmbulo, acompanhadas do estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro
empresarial relativo á empresa impugnante.
3.3.1. O pregoeiro julgará a impugnação atê o inicio da Sessão de Abertura (cuja data prevista é
indicada no Preãmbulo) e a integra do instrumento decisório será publicado no Portal da
Transparência do Municipio de Turvo (PR), disponivel em hltp:l/www.turvo.prgov.br/(espaço
"Licitações e Contratos"), dentro de até 03 (três) dias úteis.
3.4. Qualquer modificação no Edital realizada mediante o acolhimento de impugnação ou pedido de
esclarecimento será divulgada no Portal da Transparência do Municipio de Turvo (PR), disponivel em
hltp://www.turvo.pr.gov.br/(espaço
"Licitações e Contratos"), reabrindo-se, em regra, o prazo inicialmente
estabelecido para a Sessão de Abertura, salvo se a referida alteração não afetar a formulação de
propostas.
3.5.A impugnação feita tempestivamente

4. DA PARTICIPAÇÃO

não impedirá seu autor de participar do processo licitatório.

NO CERTAME

4.1. Quaisquer empresas que detenham ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Pregão e que atendam a todas as exigências quanto á documentação e requisitos minimos de
classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, poderão participar desta licitação.
Para tanto deverão providenciar seu credenciamento junto á Bolsa de Licitações e Leilões _ BLL com no
minimo 60 (sessenta) minutos de antecedência á Sessão de Abertura, apresentando todos os documentos
exigidos pela plataforma para efeito de cadastro.
4.2. Os lotes deste Pregão que não excedam a marca de RS 80.000,00 (oitenta mil reais) são destinados á
participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, cujo
ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitação
4.3.Não será admitida a participação
elencadas:

de empresas enquadradas

em quaisquer

das hipóteses a seguir

4.3.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
4.3.2. Que em regime de consórcio, qualquer
controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;

que seja sua forma

de constituição,

sejam

4.3.3. Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidõneas ou punidas com suspensão
por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadu
icipal,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, conforme o caso,
:0 r ~
o
praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
fJ::"
'"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO (PR) torna público, por meio de seu Pregoeiro, designado pela
Portaria nO 08/2019, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRONICO,
do tipo MENOR PREÇO, visando a CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MUDAS, MATERIAL DE CONSTRUCAO E
JARDINAGEM E PRODUTOS DE PAPELARIA. O certame deverá ser processado e julgado a luz das
Leis Federais nO 10.520/2002 e n° 8.666/1993, Lei Complementar N° 123/2006, Decreto Municipal N0
67/2017 e demais normas complementares e disposições aplicáveis ao instrumento.

1. PREÃMBULO
Modalidade

da Licitação:

Pregão Eletrõnico.

Tipo de Licitação:

Menor Preço (lote único).

Data de Emissão:

09 de maio de 2019

Sessão de Abertura:
Recebimento
Abertura

29 de maio de 2019

de Propostas:

e Julgamento

Até as 08hOOmin de 29 de maio de 2019

das Propostas:

Das 08hOOmin as 08h30min de 29 de maio de 2019.

Início da Sessão de Disputa de Preços: As 08h30min do dia 29 de maio de 2019
Plataforma:

Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (wwwbllcompras.org.br)

Órgão responsável:

Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Turvo (PR).

Contato: Telefone: (42) 3642-1145 (Ramal 221) - E-mail: <Iicitacoesturvo@gmail.com>.
Horário de Atendimento:

De segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00.

Canal de publicidade:
Portal
http://www.turvo.prgov.br/(espaço

da Transparência
do Município
"Licitações e Contratos").

de

Turvo

(PR),

disponível

em

2. DO OBJETO
2.1. Constitui objeto deste PREGÃO ELETRONICO para Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de mudas, material de construção e jardinagem e produtos de papelaria em atendimento aos
termos do Memorando nO 07/2019 da Secretaria Municipal da Família e do Desenvolvimento Social,
autuado na forma do Processo Administrativo nO22/2019, conforme quantidade, descritivo e condições de
entrega prevista neste instrumento.
2.2. Justificativa: Conforme expõe a autoridade solicitante a Resolução N 10/2018 do dia 07/10/2018
aprovou o projeto a ser realizado pela Secretaria Municipal da Família e do Desenvolvimento Social e o
Centro de Convivência de Vínculo com a instituição APAE de Turvo/PR, assim as referidas aquisições
serão destinadas para a realização do projeto, o qual contara com o desenvolvimento de atividades
artesanais e cultivo de flores e hortaliças, com intuito do desenvolvimento de habilidades cognitivas,
motoras e sensoriais. Deste modo a presente licitação é justificada, atende ao interesse público e é
conveníente e oportuna a municipalidade, atendendo ao inciso I do art. 3° da Lei Federal nO10.520/2002 e
ao Principio da Motivação, consagrado pela inteligência do art. 113 da Lei Federal nO 8666/93 e ao
disposto no inciso VII do Paragrafo Único do art. 2° da Lei Federal nO9.784/99, de modo que a contratação
ora pretendida atende ao interesse público e é, ao critério do Adminístrador, convenient
ll!IIO
a
municipalidade, atendendo ao Principio da Motivação e ao inciso I do art. 3° d ~I
FederJ(lQ °
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÕNICO N° 73/2019

o pregoeiro da Prefeitura Municipal de Turvo/PR, no uso de suas atribuições legais, torna público que
fará realizar a licitação a seguir caracterizada:
Modalidade:

Pregão Eletrõnico

Tipo: Menor preço (por lote)
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mudas, material de construção e
jardinagem e produtos de papelaria
Cadastro
Data de abertura

das Propostas:

e Julgamento

Até ás 08hOOmin de 29 de maio de 2019

das Propostas:

Das 08hOOmin as 08h30min de 29 de maio de 2019

Inicio da Sessão: 29 de maio de 2019 ás 08h30min
Local: www.bllcompras.org.br
Valor estimado:

..Acesso Identificado"

R$ 23.697,12 (vinte e três mil seiscentos e noventa e sete reais e doze centavos)
Comissão

Julgadora:

Constituída pela Portaria N" 07/2019

o procedimento Iicitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal W 10.520/2002, Lei Federal N0 8.666/1993
e suas alterações posteriores. O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da
Prefeitura Municipal (http://wwwturvo.prgov.br/).bemcomonoportaldaBLL(httP:t/WWWbll.org.br).Maiores
informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do e-mail
licitacoesturvo@gmail.com, ou, ainda, na Prefeitura Municipal, com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo
IPR, CEP 85150-000, de segunda a sexta feira, das 08hOOm ás 12hOOm e das 13hOOm ás 17:00 horas.

Turvo/PR, 13 de maio de 2019.

Orlando Gomes
Pregoeiro (Portaria N" 08/201 g)
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o

pregoeiro da Prefeitura Municipal de TurvorpR. no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará reali7.ar a licitação a seguir
caracterizada:
:vTodalidade: Pregão Eletrônico
Tipo: Menor preço (por lote)
Objero: Contrat<lçào de empresa cspcl:ializada para o fornecimento de
mudas. material de construção e jardinagem e produtos de papelaria
Cadastro das Propostas: Até às 08hOOmin de 29 de maio de 2019
Data de abertura c Julgamento das Propostas: Das 08hOOmin as

Ogh30minde 29 de maio de 2019
Início da Sessão: 29 de maio de 2019 às 08h30min
Local: \VVt'w.bllcompras.org.br "Acesso Identificado"
Valor estimado: RS 23.697.12 (vinte e três mil seiscentos e noventa e
sete reais e doze centavos)
Comissão Julgadora: Constituida pela Portaria NU 07/2019

o

procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal N°
10.520/2002, Lei Federal NU 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
O Edital completo se encontra a disposição dos interessados no site da
Prefeitura Municipal (http://www.turvo.pr.gov.br/).
bem como no
portal da BLL (http://www.bll.org.br).Maiores
informações poderão

ser obtidas pelo telefone (42) 3642-1145 (ramal 221), através do emnil licitacoesturvo@gmail.com.

ou. ainda, na Prefeitura Municipal,

com sede na Avenida 12 de Maio, 353, Turvo IPR, CEP g5150-000, de
segunda a sexta feira. das 08hOOm às 12hOOm c das 13hOOm às 17:00
horas.

TurvolPR, 13 de maio de 2019.
ORLANDO GOMES
Pregoeiro (Portaria N" 08/2019)
Publicado por:

Jessica Aparecida Machado
C"digo Identificador: ED598614
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Paraná
nodia 14/05/2019. Edição 1755
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

