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Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos infláveis,
fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente. bolo de trinta metros de comprimentos (30 m) e
fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira. Os brinquedos deverão ser
instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro
do iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das 8h00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme
descrição em anexo.

Valor total: R$: 94.932,03(noventa e quatro mil novecentos e trinta e dois reais com três centavos).
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PORTARIA N' 6©17/2023

S{JB€[JLA: Designa Pregoeiro e a Comissão de Apoio para a
realização de licitações, na modalidade de

Pregão promovidas pelo Município de Cruzeiro
do Iguaçu - Estado do Paraná.

LEONER ANTÔNio GELimEN, PREFEiTO MUNicipAL
• ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, emDE CRUZEERO DO IGUA(,'U

consonância com o que dispõe a Legislação em vigor.

RE§©l VE:aU=lnlnnlnHnn n=H+

Art.í' - Designar os âmcionários abaixo referidos para, sob a
integrarem pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato, a

1>B: LlcITAÇ'ebEIS desta Prefeitura:

Presidência do Primeiro,
COWSSÃO DE APOIO

SIRLE:1 1>A ROCHA - 1’ Preg®eira
KE:LL1 IV!(iRE§QU1 – 2’ Pregoeira
MARÍA 1>E LC)UltiiBis m+ VIEIRA - Equipe de Apoio
FMNCISC=O TW:VISA]V - Equipe de Apoio
LUCIANE PAVN(Ml - Equipe de Apoio

Art. 2'’ .. Revogadas as disposições em contrário e, em especial
a Portaria n'’ 5889/2022 de 14/10/2022, a presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito ]Wunicipa1 de Cruzeiro do Iguaçu -
Estado do Paraná, aos seis dias do mês de fevereiro do ano de
dois HIll e vinte e três;

ANTÔNIO GE
PREFEITO

h SELVA

ISTIRAÇÃO
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PREFErrURÂ MUNiCiPAL DE CRUZEiRO DO iGUAÇU-PR
CGC: 95.589.230/000144 - financas@auzoirodoiguacu,pr.gov.br - Av. 13 de Maio - 9CB

Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

TERMO DE REFERÊNCiA

i -- g$PeeiFiGAÇÃõ DO OBJETo:

O objeto liekatório é Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes
ramos, locação de brinquedos infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, çachorro
quente, bolo de trinta metros de comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o

dia do municipio 26/04, quarta feira. Os brinquedos deverão ser instalados no campo de fytebQ:
Gentil BertQide ioc©iizado no centro do ria AV. 13 de maio, rnuníçipio de Cruzeiro do Iguaçu-
PR, elevando ficar aberto a utIIIzação das ahoo da manhã às 17:30 h earn intervalo conforme
deaGfiÇãQ era anexo.

SerIelo que a elnpres8 eontratada será responsável pela parie elétrica e Monitores para
gerenciar 09 brinquedos durante o evento. <) objeto abrange pela contratada toda a entrega,
atos, procedirnento s, deslocamento necessários ao seu pleno, total e integral cumprimento,
bem como todas as demais atribuições e responsabilidades para o fiel cumprirnentQ do objetç>.

2 H- JUST:FICATiVA:

Justifica-86 a eontr8iaçáo dos objetos eis que serão utilizados para as festividades de
cornernoração ao dia do Município o qual comemorasse em 26 de Abril. A ação proposta é uma
forma de intervenção social planejada que tem por objetivo estimular a valorização local, o
convívio ern sociedade e a estimulação da municipalidade.

Ademais, a aquisição dos objetos encontra respaldo na Lei 1162/2017 em seu art. 4'’
o qual dispõe: “Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado para cada evento da
CRUZEIROFEST, realizar despesas com alimentação aos servidores municipais e demais
participantes da comemoração do aniversário do Município, despesas com decoração,
homenagens, contratação de show musical ou outra apresentação artística, locação ou
aquisição de materiais(...)”.

3 - eRiTêRi€}s 138 JULGÁMENTO

Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, por considerar que as

empresas que p8íticiparem poderão apresentar as propostas sem prejuízo. Desde que
tenham era $eu ramo de atividade, a condição de atender o objeto deste termo de
referência,

4 - B©eUÊb%ENV€í>s DE QUALiFiCAÇÃO TÉcNiCA E §OLi81TÀçÃo De AÊ]O§VRA
OU PRO$FEÇTG:

• Amostra do prospecita para lote 1 junto corn a proposta ajustada.

5 w LOCAL E FC:}RbqÀ BE Ê:iqTÊqE(BA:

Os produtos , objeto deste certarne, deverá ser entregue (sem ônus de entrega) ,

no Campo Municipal Gentil Bertoldo, situado na Av. 13 de maio, Cruzeiro do Iguaçu,
devendo estar em pleno funcionamento no dia 26 de Abril de 2023 das 8:00 da manhã às
18 horas

eRONOGRANiA / PRAzo DE ENTREGA E ViGÊNciA
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Os serviços objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 5 (dias)
a contar da emissão da requisição da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as

quantidades solicitadas. A proponente vencedora será avisada da realização de cada
evento com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Os serviços serão conferidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e $$caiização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade corn as especificações constantes neste Tertvlo de Referência e na proposta.

O serviço poderão ser rejeitado quando ern desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substItuídos no prazo
de 24 (vinte 8 quatro) horas, 8 eorÉar da notIfIcação da eontratada, às suas custas, 8ern

prejuízó da aplicação das penalidades,
§©ndo eetq©, que a referida p?es{ação dos $ewiçüs será pelo prazo de 12(doze)

m,ese'$ .

7.-. ©BR16A§ãgê:

E3Ã 8©NfKÃYÀ8i\:
eontrãtada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus

anexos e sua proposta, assumindo corno exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- responsabilizar-se pelos víeios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n'’ 8.078, de
1990);

• substituir, reparar ou corrigir, às suas expen§83, no prazo fixado neste Tenno
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

- manter, durante ioda a exeeução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

7,g,8, 88 etlarg:8 eÍé$fiBa!

Aos brinquedos que forem utilizar de energia, a contratada fornecera u#, ponte
para captação da energia, devendo o fornecedor ser responsável pela alimentação da

energia até o brinquedo, utilizando-se de gerador ou rede convencional ao seu critério e
responsabilidade.

a) A contratada disponibIlizaM sistema para coleta de energia elétrica,
formado por cabos (blindados), chaves de segurança, fusíveis e conectores, entre outros
equipamentos necessários;

b) O sistema deverá ter capacidade para alimentar o equipamento corn total
segurança, sem risco de acidentes;

c) A ligação dos equipamentos será de responsabilidade da empresa
contratada.

7.1.2. Ela rnoníageín e clesrnoniageín tios equipamentos
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Todos os equipamentos deverão ser montados e desmontados pela
contratada, operacionalizados com antecedência, conforme o caso, respeitadas as normas
e legislações federais, estaduais e municipais vigentes; O serviço será considerado
executado após a perfeita desmontagem do equipamento, que deverá ser feita
imediatamente após sua conclusão: Em caso de prejuízos decorrentes na prestação dos
serviços, a responsabilidade será inteiramente da contratada.

7,4 ,8, f3A §g€3iiRÀÊg§À:

68 8quipanlenios deverão possuir condições de segurança adequadas em
sua montagem, com amarras de segurança, utIlização de pesos de compensação ern locais
com piso pavimentado e estaeas em terreno aberto com solo de terra, areia ou grama.
Devem, ainda, possuir telas de proteção quando necessário, sempre sob a supervisão de
técnico de segurança devidamente credenciado e ecm laudos periódicos dos
equipamentos;

A ©ml»e8ü veneeeloía e eehiraiad8 responderá única a exelusivamente por
perdas e danos oeasionadas ao h/iunicípio, ao seu próprio pessoal e a terceiros, em
decorrência de mau funcionamento dos brinquedos, equipamentos e serviços alocados,
qualidade do material utilizado e eficiência dos serviços prestados.

7.4.4 88 pai'ie eiâtl468:
A potência dos nlotores e seus sopradores devem ser adequados para cada

equipamento, mantendo-o em perfeito funcionamento durante o período de utilização; a
estrutura que sustenta os motores (caracóis) deve isolar o motor e sua parte elétrica de
contatos externos, possuir mecanismo de segurança com disjuntores e tomadas na

amperagem correta para cada motor, utilizando-se, nas montagens e instalações dos
equipamentos elétricos cabos PP, de, no mínimo, 4mm de espessura, sempre sob a

supervisão de um profissional do setor elétrico.

í30 eOÊgTRÂ?ANTe:

- veriüear minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços

prestados provisoriamente com as espeeifieaçóes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou

irregularidades verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;

, acompanhar e fiscalizar o eumprirnento das obrigações da Contratada,
através de comissão/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagarnento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá 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 ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 -- OBTENÇÃ© DO PRe§

LC:378 1

3
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r '01 diária

Medidas mínima 6,5x 6,0 metros. Capacidade para
:300 kg. Comportam crianças e até adultos

:Valor
iund

IValor tota
IR$

101 diária.
1

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL,

:POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

iog briHqued08 deverga estar di 6Fani\?Bjg ?âra uso,

Idas 08:00 às 11:30

14:00 ás !7:68 horas na data eonformel
le$p8cii;!e8çí3e8 do Termo.

02 Locação de tobogã inflável temáüeo tipoTol und
palhaço/circo, com escada acesso, pareces de:

lsegurança. Medidas mínimas 9,Sx 6,80x 4,,20lnts.

:01 diária

:01 diária.

'Obs: Â EMPkESÂ CONTkA'íÀDA É WS?ONSAVELI

'POR N40NTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

1

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso.
'das 08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na dat:a conforme:

especificações do Termo.

'03 Locação de cama elástica medindo 3,7mts.,02 und

Mínimo 100kg, com rede de proteção e escada de 1

acesso

'01 diárial
'cada und

01 diária.

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL,

POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso:
das 08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme!

especificações do 'rerrno.

4
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104 Locação de tobogã inflável tradicional duplo com101 und
'escalada e escorregador. Medidas mínimas 10x:

6,5x 3,5mts.

mc

01 diária.

labs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL

!POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para usol
Idas 08:00 às 11:30 1

14:00 ás 18:00 horas na data conforme.

'especificações do Termo.

05 Locação de brinquedo inflável guerra
cotonetes, colchão medindo 5x5m, com proteção!

lde segurança e bastões.

10:1 diária.

de+01 und 101 diária

1

E

'Obs: À EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL

:POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. 1

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso
Idas 08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme,

'especificações do Termo.

06 Locação de tobogã inflável temático tipotOI und
.centopeia. Medidas mínimas 7,5 de comprimentol
:x 4,0 alturas x 3,5mts

'01 diária

01 díári8.
1

IObs: A EMPRESA eON'fRÀTADA É RESPONSAVEL.

IPOR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

IC)s brinquedos deverão estar disponíveis para uso,
Idas 08:00 às 11:30

-14:00 ás 18:00 horas na data confornle!
lespecificações do Termo.

5
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07 ILocação de tobogã inflável temático tipo castelolOI und
lou similar, com escorregador duplo. Medidas

lmínimas 6,3 de comprimento x 4,0 altura x 3mts

01 diária

1
101 diária.

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL

:POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso'
'das 08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme!

.especificações do Termo.
J
!Locação de brinquedo inflável tipo giro/relógior01 und
lradical com 02 bastões, capacidade para 061

ijogadores, Medidas colchão 6 mts.

08 Ol diária

E
1

BIn

1

I 101 diária.

,Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RES?ONSAVEL

-POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

1

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para usol
.das 08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme:

-especificações do Termo.

L
:Locação de brinquedo inflável piscina de bolinha,„01 und
:Medidas mínimas 3,0x3,5x2,5mts

'01 diária

1

IOI diária.

'Obs: À EMPRESA CONTkATADÀ É RESPONSAV=J

:POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

1

IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso
'das 08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme

'especificações do Termo.

10 :Locação Touro mecânico IC)1 und IOI diária
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Largura do colchão 5x5m

ICom proteção lateral

101 diária.

'Ob„ A EMPRESA CONTRATADA É RES?ONSAVEi'

POR MONTAR E DESMONTAR O BRiNQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso'
.das 08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na eiata confornre!

especificações do Termo.

iii;;T1;;lH3TiiiIii
lpula, escalada e escorregador, brinquedo mult$
lcores/arco íris/ colorido. Medidas mínimas 10 de!

lcomprimento x 6,0 altura x 4,5mts 1

:01 diária

101 diária.

'obs: A EMPRESA eONTRÀTADA É RESPONSAVEL.

'POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso'
'das 08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforrne!

lespecificações do Termo.

12 :Locação de brinquedo jungee jump com camalOI und
lelástica, equipamentos de segurança e operador,,
lcom medida de até 5mts de altura.

-01 diária

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL!

:POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.E

1

1

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso.
Idas 08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data coníorme

lespecificações do Termo.

13 :Locmm@–=ããc1
'com obstáculos, pareces de segurança. Medidas
:mínimas 6,00x 4,00x 2,80mts

101 diária
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01 diária.

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL.

IPOR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. 1

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso
idas 08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme:

'especificações do Termo.

14 Locação de tobogã inflável temático tipo gato oul01 und

lsimilar, com multifunção: pula, pula com,
lobstácutos, e piscina de bolinha, mínimo de 25001

lbolinhas. Medidas mínimas 9 de comprimento x:

'4,0 altura x 4mts

'01 diária

1

1

101 diária.

'Obs, A EMPRESA CONTkATADA É RESPONSAVgl.

POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis para usol
'das 08:00 às 11:30

114:00 ás 17:30 horas

lespecificações do Termo.
na data conforme:

15 Locação de brinquedo inflável, tipo Chute ao gol,101 unid
com Quadra de Futebol de Sabão inflável com

exclusivas faixas contínuas que protegem o usuário-

de se machucar na queda, garantindo segurança e.
muita diversão, onde a pessoa que irá chutar e:

desafiada a certas a bola no gol, fazendo máxima
de pontos possíveis para todas a idade com as,

seguintes medidas rnínimas, 3,30m largura, 3,50ml
comprimento e 2,50m altura.

101 diária

01 diária.

'OBS: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL.

POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

E

Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso,
das 08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme,
especificações do Termo.
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LOTE 2

Descrição Qtde ' Unid Valor
Unitário

Valor
To:al

1 3.000 (três mil pães) cachorro quente
com pão francês e duas salsichas
cada e molhos e batata palha, com
operadores/pessoas para servir no dia

26/04 durante o dia todo. os pães
devem ser fresco, bem
acondicionado, o molho deve ser
servido quente. obrigatoriamente,
assumindo a empresa ganhadora de
servir os pães com o molho quente

3.000 Urlid

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na

data conforrne especificações do
Termo.

2 garrafas de refrigerante de 2L, os i

refrigerantes deverão ser servidos
GELADO, um copo pequeno
descartável para cada criança no dia

26/04/23. 3 Opções de sabores,
Guaraná. Coca Cola, Fanta
Uva/laranja

550 Unid

1

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na

data conforme especificações do
Termo.

Obs: O fornecedor deverá dispor de
freezer a ser instalado no local.

LOTE 3

:Sorvete tipo cascão com duas bolas de sorvete,

lem sabores diversos. Deverá oferecer a opçãol
ldo sorvete zero lactose.

1

mt1
1=ria

Valor.
Und

Valor
Total

3.000

IA ser servido pelo fornecedor, no dia,

:26/04/2023, 08:00 às 11:30,14:00 ás 17:301
)-

9
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Ihoras na data conforme especificações doI
Termo.

lo fornecedor deverá dispor de freezer a ser
iinstalacio no local, utensílios e pessoal.

LOTE 4

Item !ôéicfi~Ç-àã
+ • r =

IQüáritidâdejUnidade!. Valor.
Und

Valor
Total

1
101 Bolo recheado e confeitado de aniversário de

lemancipação política do Município de Cruzeiro

ldo Iguaçu – PR Bolo medindo 30 metros de

lcomprimento, número alusivo ao aniversário

ldo município. Com 40 centímetros de largura.

'Com aproximadamente 450 kg. Deverá ser feito'

'em fôrmas de 30 cm de comprimento x 40 crn

'de largura até a metragem total. Bolo com

massa de pão de ló branca, intercalado emi

.camadas, com 2 camadas de recheio quatrol

leites e 3 de massa de pão de ló branca de!

aproximadamente 10 centímetros de altura. Oul

!seja, o bolo deverá conter 2 camadas de!

lrecheio de quatro leites. Com cobertura de!

lcreme chantilly na cor branca. O bolo nãol

lpoderá se apresentar abatumado oul

lqueimado, deverá apresentar textura macia,,

confeccionados com matéria-prirna de boa!

lqualidade. Poderá ser feito urn dia antes masl
ldeverá ser acondicionado em câmara fria. No'

ldia 26 de abril, no horário e local solicitado pela

lcomissão organizadora deverá ser colocado'
!sobre as mesas e realizado acabamento

:somente nas partes de ligação, no restante doI

lbolo o acabamento deve estar pronto, a

lcobertura deve ser de creme de chantilly,

ldando sequência a toda a dimensão do bolol

:solicitada. O horário que o bolo deverá ficar

;pronto será repassado a empresa contratada

!pela comissão organizadora do evento. Todo oi

!processo de confecção e armazenamento do-

ibolo deverá ser dentro do padrão higiênico-.

:sanitário. A empresa deverá apresentar oi

.Alvará Sanitário vigente. Estrutura, organizaçãol

30 M
1

1

1

1
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le instalação e demais itens serál

lresponsabilidade da empresa.

.A empresa será vistoriada pelo fiscal

lcontrato durante todo o processo.

de!

1
9- FiSeÁLizÃÇÃ6 e Âeõh4pÂNUÂtueNv© õõ eohi?RA7ô,

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo
Servidor do Departamento de financias, Jacketine iVlartha Correia Schneider cujc CPF n'’
048.841.879-89 e Telefone (46)35728000 a fim de verificar a conformidade dele com as
especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabiiidade do

fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitório s ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na

responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo: 25 de fevereiro de 2023

– Telefone para Contato: (46) 3572 8003

– Anexos a este Termo eneontram-se os documentos que deram base à solicitação;

11 -AUTORIZAÇÃO

@eiro do Iguaçu, 25 de fevereiro de 2023

aazSl

11
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ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO 1 - Orçamentos
ANEXO 11 - Obtenção da mediana

ANEXO l - €>R<:ÂMENT<>8

c o
Inid ,' :R$'f ): 8

101 :Locação de tobogã inflável formato
:mínima 6,Sx 6,0 metros. Capacidade
'Cornportarn crianças e até adultos.
'C)1 diária.
'abs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR
MONTAR E DESMONTAR O BRiNQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasi
108:00 às 11:30

escalada. Medidas101 und

para 300 kg.,

101 diária 1.713,33: 1.713,331

1

14:00 ás 17:00 horas na data conforme especificações dOI
'Termo.

02 :Locação de tobogã inflável temático tipo palhaço/circo,l
lcom escada acesso, pareces de segurança. Medidas:
:mínimas 9,5x 6,80x 4,20rnts.
'01 diária.

1 und ,01 diária 1.373,33, 1.373,33

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR
MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasi
108:00 às 11:30

- 14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações da
Termo.

I03 :Locação de cama elástica me;lindo 3,imts. Mifnimo 100kg,102 und
lcom rede de proteção e escada de acesso
'01 diária.

c

cada und
460,001 920,00

1

.Obs: A EMpgESÀ CON=rkATADÂ É agSeoN§AVEL pok
'MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
-Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasi
08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações doI
Termo

04 ILocação de tobogã inflável tradicional duplo com escalada el01 und
lescorregador. Medidas mínimas 10x 6,Sx 3,5mts.
101 diária.

101 diária 1.023,33: 1.023,33

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR

iMONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO,
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das
'08:00 às 11:30

114:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações doI
!Termo.

1

=05 Locação de brinquedo inflável guerra de cotonetes, colchãolOI und
medindo 5x5m, com proteção de segurança e bastões.
01 diária.i

101 diária
1.023,33 1.023,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

IMONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;
108:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações doI
Termo.

06 :Locação de tobogã inflável temático
IMledidas mínimas 7,5 de comprimento
:3,5mts
101 diária,

tipo centopeia. 101 und
x 4,0 alturas x:

101 diária 1.013,33 1.013,33

IC)bs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR
IMONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasi
108:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações doI
'Termo.

t)7 :Locação de tobogã inflável temático tipo castelo ou similar,i01 und
lcom escorregador duplo. Medidas mínimas 6,3 de!

!comprimento x 4,0 altura x 3mts
'01 diária.

101 diária 1.013,33 1.013,33

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

:MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasi
,08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações dOI
'Termo.

108 Locação de brinquedo inflável tipo giro/relógio radical comlOI und

02 bastões, capacidade para 06 jogadores, Medidas colchãoi
6 mts
'0:L diária.

'01 diária 1.713,331 1.713,331

Obs: A EMPRESA eONTRA'fAI)A É RÊ§P(}N 6ÁVEL POR
MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
05 brinquedos deverão estar disponíveis para uso
08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações do'

das:

errlio.

+ocação de brinquedo inflável piscina de bolinha„ Medidas01 und
lmínimas :3,0x3,5x2,5mts
101 diária.

09 101 diária 608,83: 608,83

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR
IMONTAR E DESMONTAR O BRiNQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das:
108:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações doI
Termo.

10 :Locação Touro mecânico
Largura do colchão 5x5m

ICom proteção lateral
101 diária.

'01 und 101 diária 1.480,00
1.480,001

IOt:IS: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.
;MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
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IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;
108:00 às 11:30

:14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do'
'Termo.

11 ILocação de tobogã inflável com obstáculos, pula pula,IOI und
lescalada e escorregador, brinquedo multi cores/arco íris/
jcolorido. Medidas mínimas 10 de comprimento x 6,0 altura.
:x 4,5mts
101 diária.

01 diária 1.123,33; 1.123,33,

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR
IMONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
jOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das:
08:00 às 11:30

:14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do
jTermo.

12 o t
Êequipamentos de segurança e operador, com medida del
faté 5mts de altura. 1

ÉObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL PORI

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. 1

IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;
108:00 às 11:30
:14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações dOI
Termo.

01 diária 3.300,0013.300/00

13 ILocação de tobogã inflável temático tipo tigre, comIC)1 und
lobstáculos, pareces de segurança. Medidas mínimas 6,00xl
14,00x 2,8C)mts.
101 diária.

01 diária 1.013/33' 1.013,33,

ÊObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR
iMONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. ,
las brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;
108:00 às 11:30

:14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do,
-Termo.

F

14 ILocação de tobogã inflável temático tipo gato ou similar,101 und
lcom multifunção: pula, pula com obstáculos, e piscina de
lbolinha, mínimo de 2500 bolinhas. Medidas mínimas 9 de'
lcomprimento x 4,0 altura x 4mts
101 diária.

01 diária 1.003,33, 1.003/33,

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR
IMONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
105 brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;
108:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do.
Termo.

15

1

1 Locação de brinquedo inflável, tipo Chute ao gol, comI01 unid
1 Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivasi
faixas contínuas que protegem o usuário de se:
machucar na queda, garantindo segurança e muital
diversão, onde a pessoa que irá chutar e desafiada a,
certas a bola no gol, fazendo máximo de pontos

1 possíveis para todas a idade com as seguintes medidas,
1 mínimas. 3.30m largura. 3.50m comDrimento e 2.50mI

mc
600,001

600,001
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altura.
01 diária.

'OBS: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL.
POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso
'08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do
'Termo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

das:

LOTE 11

68;&Tão me

3.000

mr

Unid

o
Unitário

8, 10 24300,001 3.000 (três mil pães) cachorro quente com pão
francês e duas salsichas cada e molhos e batata
palha, com operadores/pessoas para servir no dia
26/04 durante o dia todo, os pães devem ser fresco,
bem acondicionado, o molho deve ser servido
quente, obrigatoriamente, assumindo a empresa
ganhadora de servir os pães com o molho quente

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na data conforme
especificações do Termo.

gafrafãs cET;fwãR77iêT''ag-M-;Fãai;;
deverão ser servidos GELADO, um copo pequeno
descartável para cada criança no dia 26/04/23. 3
Opções de sabores, Guaraná. Coca Cola, Fanta
Uva/laranja

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na data corlforrne
especificações do Termo.
Obs: O fornecedor deverá dispor de freezer a ser
instalado no local.

550 Unid 11,20 6160,00

LOTE 11:

lté}h,', béscH-Q#o II Ir$idadé Vaiof,
Und

7,00

Vàlor
Total

21 .000,001 Sorvete tipo cascão com duas bolas de sorvete em

sabores diversos. Deverá oferecer a opção do sorvetel
zero lactose.

.A ser servido pelo fornecedor, no dia 26/04/2023, 08:oo1
às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na data conforrnel
especificações M Termo..
'o fornecedor deverá dispor de freezer a ser instalado'
no local, utensílios e pessoal.

3.000 und

LOTE iV

mis–c]1 TI Valor
+ + f : + ; l; : :+ Total
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_Bolo recheado e confeitado de aniversário de1 30 - M F818.33
lemancipação política do Município de Cruzeiro dot
Iguaçu – PR Bolo medindo 30 metros de comprimento„
;número alusivo ao aniversário do município. Com 401

'centímetros de largura. Com aproximadamente 450 kg..
Deverá ser feito em fôrmas de 30 cm de comprimento x:

'40 cm de largura até a metragem total. Bolo com massal
Ide pão de ló branca, intercalado em camadas, com 2:

camadas de recheio quatro leites e 3 de massa de pão de:

-ló branca de aproximadamente 10 centímetros de altura..
'Ou seja, o bolo deverá conter 2 camadas de recheio de:

lquatro leites. Com cobertura de creme chantilly na cor
lbranca. O bolo não poderá se apresentar abatumado out

lqueimado, deverá apresentar textura macia„
lconfeccionados com matéria-prima de boa qualidade..
Poderá ser feito um dia antes mas deverá ser

iacondicionado em câmara fria. No dia 26 de abril, nol
Ihorário e local solicitado pela comissão organizadoral
ldeverá ser colocado sobre as mesas e realizadol

iacabamento somente nas partes de ligação, no restante doI
lbolo o acabamento deve estar pronto, a cobertura deve:

:ser de creme de chantilly, dando sequência a toda aI

ldimensão do bolo solicitada. O horário que o bolo deverál
:ficar pronto será repassado a empresa contratada pela,
lcomissão organizadora do evento. Todo o processo de:
lconfecção e armazenamento do bolo deverá ser dentro doI

lpadrão higiênico-sanitário. A empresa deverá apresentar'
lo Alvará Sanitário vigente. Estrutura, organização e:

iinstalação e demais itens será responsabilidade das;

:empresa.

A empresa será vi$toriada pelo fiscal de contrato durante:
todo o processo.

24550,00

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$, 94.932, 13

VALOR TOTAL DOS BRINQUEDOS: 18.922,03
ANEXO II – OBTENÇÃO DA MEDIANA/MÉDIA

LOTE 1

mo
1.400,00

480,00

1.080,00

mo
1.400,00

480,00

1.000,oo

mo
1.320,00

420,00

990,00

1.713,33

1.373,33

460,00

1.023,33
5. Un 1 . 1 00,00 1 .076,66 990,00 3 1.055,55

Un

Un

Un

Un

Un

1.050,00

1.050,00

1 .720,00

620,00

1.520.00

1.000,oo

1.000,oo

l.800,OÓ

646,50

1 500.00

990,00

mo
1 .620,00

560,00

1.420,00

1.013,33

1.013,33

1.713,33

608,83

,480.00
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11.

12.

13.

14.

15.

Un

Un

Un
1
:::

0

3.400,00

1.050,00

1.020,00

620,00

PREFEI-URA hy4UNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR .

1.130,00 1.100,00 ' 3

3.300,00 3.200,00 3

1.000,00 990,00 3

1.000,00 990,00 3

1.123,33

3.300,00

1.013,33

1.003,33

600,00600,00 580,00 3

no
12,00 10,oo

LOTE II
Hi

gw

@

T9
11,60

m

8,10

11,20

LOTE 111

m no

ígi§Êâ}1 :{:: } ;+

lê:
To

LOTE IV
[q!;; :{: :+!=al?:

818.3311
) 9 9

)

Dá/03/2ã
0)

9

p:às 78
ÉÊração

édÊõ;gi
§eeKá
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REPÚBLieA FEDERATiVA DO BRÃ§HL

CADASTRO NACiONAL DA PESSOA JURÍDiCA

NÚMERO DE 11

76.415.181/0001 -89
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

ALCI CARLOS TURRI

DO (NOMEDE FANTASiA)
EMATEL EVENTOS E PUBLICIDADE

0 1

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

c ã-OWmD FhBIME m
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e rocepções - bufê
58.29-8.00 - EdIção Integrada à impressão de cadastros, listas e de outrQS produtos gráficos
59.11-1-02 - Produção de $1mes para publicidade
59.1 66-00 - Atividades de exibição cinemaíogránca
73.12-2.00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

1 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
' 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores

i 74.20-o•'e34 . Filmagem de festas e eventos
- 77.24-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativas e esportivos
- 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem

i :::Te 9.i.
1 90.01-9-06 - Atividades do sonorização e de iluminação
' 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
' 93.29-8-99 . Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

IGO DICA

213'5 - Empresário (Individual)

R DUQUE DE C.4XEAS
0
FUNDOS

CENTRO

mKTm375
03/1 1/2005

ms
++++um

Aprovado pela insirucão Norrnativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/02/2023 às 16:42:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

8bou!:blank 1/1
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S©lioitaeão de C>rçaalento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CNPJ 95.589.230/OC)O1/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro
do Iguaçu – PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos
seguintes itens abaixo:

LOTB

ltemb)escrição IQuantidade;Unidade :Valor und 'aIor
total R$

01 :Locação de tobogã inflável formatolOI und
Medidas mínima 6,5x 6,01escalada,

Capacidade 300 kgmetros para

101

ldiária

'Comportam crianças e até adultos.
'01 diária.
.Obs: A EMPRESA CONTRATADA É:

IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

IBRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveisi
para uso das 08:00 às 11:30
14.:00 ás 17:30 horas na data conforme:

especificações do Termo.

Locação de tobogã inflável temático tipolOI und
palhaço/circo, com escada acesso,.
pareces de segurança. Medidas mínimas
9,5x 6,80x 4,2C)mts.
101 diária.

[$640 00 1.640,00

102 01
diária

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É:

IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR Of

IBRtNQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme!

lespecificações do Termo.

1 irl2000 1.320,oo

103 Locação de cama elás[ica
3,7mts. Mínimo 100kg, com
proteção e escada de acesso
01 diária.

medindol02 und
rede del

101

'diária
cada
und

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É-

RESPONSAVEL P'OR MONTAR E DESMONTAR O

ÉBRINQUEDO.

05 brinquedos deverão estar disponíveis:
k) ra uso das 08:00 às 11:30

,R$420,OO 840,00
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14:00 ás 17:30 horas na data conforme:

especificações do Termo.

Locação de tobogã inflável tradicionallOI und
.duplo com escalada e escorregador.
Medidas mínimas 10x 6,5x 3,5mts.
01 diária.

104 101

ldiária

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

BRINQUEDO.

os brinquedos deverão estar disponíveisl
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conformel
'especificações do Termo.

Locação de brinquedo inflável guerra de:01 und
'cotonetes, colchão medindo 5x5m, com,

proteção de segurança e bastões.
01 diária.

R$990,OO '990,OO

105 1 0 1

ldiária

Obs: Â EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

05 brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme!

fespecificações do Termo.
ILocação de tobogã inflável temático tipolOI und
Êcentopeia. Medidas mínimas 7,5 de:
'comprimento x 4,0 alturas x 3,5mts
01 diária.

:R$990,OO 990,00

106 101

ldiária

Obs, A EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveisi
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme!

especificações do Termo.
o

castelo ou sinülar, con1 escorregadol
duplo. Medidas mínimas 6,3 del
comprimento x 4,0 altura x 3mts
01 diária.

'R$990,OO 990,00

10 / 1 0 1

ldiária

.R$990,OO '990,00
Obs, A EMPRESA CONTRATADA É

IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

IBRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis
:para uso das 08:00 às 11:30
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14:00 ás 17:30 horas na data conforme:
.especificações do Termo.
ILocação de brinquedo inflável tipo'01 und
giro/relógio radical com 02 bastões,,
capacidade para 06 jogadores, Medidas;
.colchão 6 mts.
01 diária.

108 101

diária

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O,

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme!
[especificações do Termo.

Locação de brinquedo inflável piscina de:01 und
bolinha,. Medidas mínimas;
3,0x3,5x2,5 mts
01 diária.

:R$1.620,OO'l.620,00

1

!C)9 101

ldiária

IC)bs, A EMPRESA CONTRATÁDA Éi
IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

IBRINQUEDO,

IOs brinquedos deverão estar disponíveis
!para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme-
lespecificações do Termo.

'R$ 560,OO 560,00

1

10 Locação Touro mecânico
Largura do colchão 5x5m

'Com proteção lateral
,01 diária.

'C)1 und 01
diária

'0bs, A EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O'

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis;
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme!

.especificações do Termo.
Locação de tobogã inflável com.01 und
obstáculos, pula pula, escalada e:

escorregador, brinquedo multi:
lcores/arco íris/ colorido. Medidas;
}mínimas 10 de comprimento x 6,0 altura,
Ix 4,5mts
'01 diária.

F.12000 1.420,oo

11
+

101

ldiária

-F.$10000 1.100,oo

'Obs: A EMPRESÀ CONTRATADA É

IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESVI IONTAR O



BRINQUEDO.

os brinquedos deverão estar disponíveisl
jpara uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conformel
especificações do Termo.

12 c o jungee jump comjOI und
jcama elástica, equipamentos del

jsegurança e operador, com medida del
laté 5mts de altura.
Obs: A EMPRESA CONTRATADA Él

ERESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

los brinquedos deverão estar disponíveisl
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conformel

jespeci6cações do Termo.
bogã inflável temático tipolOI und
Itigre, com obstáculos, pareces del
jsegurança. Medidas mínimas 6,OOx 4,OOxl
2,80rrlts.
01 diária.

101

Idiária

!1 0 0 P 0 0 3 + 2 0 0 l 0 0

13 l01
Idiária

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É 1
RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

BRINQUEDO.

o5 brinquedos deverão estar disponíveisi
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme-

lespecificações do Termo.
ILocação de tobogã inflável temático tipo'01 und
!gato ou similar, com multifunção: pula,.
,pula com obstáculos, e piscina de bolinha„
mínimo de 2500 bolinhas. Medidas.

mínimas 9 de comprimento x 4,0 altura x:
4mts
01 diária.

IR$990,OO 990,OO

14
1 0 1

diária

.R$990,OO '990,00
'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É:

'RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis
lpara uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme,
tespecificações do Termo.
Locação de brinquedo inflável, tipo Chute aolol unid
gol, com Quadra de Futebol de Sabão infláveli
com exclusivas faixas contínuas que protegeml
o usuário de se machucar na queda,1
garantindo segurança e muita diversão, onde a
pessoa que irá chutar e desafiada a certas a

15 .C)Idiária

R$580,OO 580,OO
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bola no gol, fazendo máximo de pontos
possíveis para todas a idade com as seguintes
medidas mínimas. 3,30m largura 3,50m
comprimento e 2,50m altura
01 diária

ÉEMPRESA CONTRATADAOBS: A
RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

BRINQUEDO

Os brinquedos deverão estar disponíveis
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conform

especificações do Termo

CN psi : 76, 4 : 5. 181 /CH)o t-89 ALe i CARLOS TUF:RI -ME

E- N'T.\11_ : t 'lrr;11 f'lcví' n to&.'.. llc >t !nail .cf ) in

TEI,EFONE:43 -99925- 7557 4 1- 999287979

ALCI CARLOS âÍã':::Ld;SÍ“"»«g"I p''
TURF{1:764151810 TURn /«15181 w0189

00189 JJ; 2u23 w 2709-in;é’
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1 € 1 C' C 2 5
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE INS

19.827,529/0001.01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/03/2014

NOME

RODRIGO COELHO DA SILVA 03339922969

0
ISABELI LOCACOES

O

77.21-7-00 - Aluguel de equIpamentos recreativas e esportivos

O DAS ATIVIDADESa;õíãaTõ-ígTR CAS

47.63-6-01 . Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativas
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

EÕTG3-mmXTD-ÃmmÊE7ÁIIM
213-5 - Empresário {Individual}

LOGRADOURO

R SOUZA NAVES

BAI

CASCAVELPARQUE SAO PAULO

Cl
+h++but

õãiEõ
rodrigoquinho@hotmail.corrI

TELEFONE

(45) 9928.8348

,VEL (EFR)

DATA DA

06/03/2014

++á+Ü+

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

Emitido no dia 27/02/2023 às 16:02:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1
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Solicitação de C}rçarnento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CNPJ 95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro
do Iguaçu – PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos
seguintes itens abaixo:

LOTE

a;iDescrição }QuanHdadejunidade ’alor
d

c

escalada. Medidas mínima 6,Sx 6,0 metros,
Capacidade para 300 kg. Comportam
crianças e até adultos
01 diária

ÉlObs EMPRESA CONTRATADAA

tRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O.

101

.diária

1.700,00 1.700,00

iBRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis:
,para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

'especificações do Termo.

Locação de tobogã inflável temático tipo,01 und
palhaço/circo, com escada acesso, parecesi
ide segurança, Medidas mínimas 9,5x 6,80x'
l4,20mts.
01 diária.

102 101

.diária

labs: A EMPRESA CONTRATADA Éi
RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

IBRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme,
especificações do Termo.
:Locação de cama elástica medindo 3Maõm
Mínimo 100kg, com rede de proteção e

l.400,OO'l.400,00

,03

1

01
diária
cada
und

'escada de acesso
;01 diária.

pbs: A EMPRESA CONTRATADA Éi
RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O'

BRINQUEDO.

IOs brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30

,480,00 960,00
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14:00 ás 17:30 horas na data conforme
ecificações do Termo

o

duplo com escalada e escorregador.

101

'diária
Medidas mínimas 10x 6,5x 3,5mts.
101 diária.

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

os brinquedos deverão estar disponíveisl
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

jespecificações do Termo.
-Locação de brinquedo inflável guerra deTOI und
-cotonetes, colchão medindo 5x5m, com-

,proteção de segurança e bastões.
191 diária.

l.080,OO'l.080,00

05 01
ldiária

Obs, A EMPRESA CONTRATADA ÉÉ

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O'

IBRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conformel
lespecificações do Termo.
-Locação de tobogã inflável temático tipo.01 und
lcentopeia. Medidas mínimas 7,5 de:

jcomprimento x 4,0 alturas x 3,5mts
01 diária.

11.100,ool1.100,oo

06 01

ldiária

Obs, A EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disponíveis
lpara uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

'especificações do Termo.

Locação de tobogã inflável temático tipolOI und
castelo ou similar, com escorregador
duplo. Medidas mínimas 6,3 del
lcomprimento x 4,0 altura x 3mts
101 diária.

1.050,00l1.050,00

1
;01
'diária

iÕ7

1.050,00'1.050,00
'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É:

!RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR Of

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveisi
para uso das 08:00 às 11:30
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14:00 ás 17:30 horas na data conforme
especificações do Termo

ID8 i;cacão de brinquedo inflável tipo'OI und

.giro/relógio radical com 02 bastões„
,capacidade para 06 jogadores, Medidas
lcolchão 6 mts.
'01 diária.

'diária

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É
IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

'BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis:
lpara uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

lespecificações do Termo.

Locação de brinquedo inflável piscina dejOI und
,bolinha„ Medidas mínimas :3,0x3,5x2,5mts
01 diária.

1.720,00 1.720,00

1

l09 01
diária

Obs, A EMPRESA CONTRATADA Él

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

tBRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
,14:00 ás 17:30 horas na data conforme!

tespecificações do Termo.
Locação Touro mecânico
Largura do colchão 5x5m
Com proteção lateral
'01 diária.

1620,00 .620,00
1

10 01 und 01
.diária

Obs, A EMPRESA CONTRATÀDÁ É.

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis:
jpara uso das 08:00 às 11:30 1

14:00 ás 17:30 horas na data conforme
tespecificações do Termo.

Locação de tobogã inflável com obstáculos,!01 und
pula pula, escalada e escorregador,.
brinquedo multi cores/arco íris/ colorido.,
IMedidas mínimas 10 de comprimento x 6,01
ialtura x 4,5mts
'01 diária.

1.520,00l1.520,00 l

'11 01

ldiária

1.140,00 1.140,00

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR 01

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveisi
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para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme
lespecificações do Termo

,Locação de brinquedo jungee jump corn.01 und
cama elástica, equipamentos de segurançal
e operador, com medida de até 5mts de
altura.

ÉObs EMPRESA CONTRATADAA

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

101

Idiária

:3.400,0013.400,00
BRINQUEDO.

:os brinquedos deverão estar disponíveisl
para uso das 08:00 às 1 1:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

lespecificações do Termo.
13 c temático tipolOI und

tigre, com obstáculos, pareces del
jsegurança. Medidas mínimas 6,00x 4,00xl
2,80mts.
01 diária.

01

'diária

Obs: A EMPRESA CONTRATADA Él
RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O

1.050,00'1.050,00

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveisÊ
jpara uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

'especificações do Termo.
14 ILocação de tobogã inflável temático tipo'01 und

Igato ou similar, com multifunção: pula,.
9ula com obstáculos, e piscina de bolinha,,
-mínimo de 2500 bolinhas. Medidas

9 de comprimento x 4,0 altura x:

l01
Idiária

mini ITIas
4m ts

01 diáriaB

1.020,00l1.020,00
,Obs: A EMPRESA CONTRATADA É
IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O.

!BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis:
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conformel
!specificações do Termo.
Locação de brinquedo inflável, tipo Chute ao gol1,01 unid
com Quadra de Futebol de Sabão inflável com
exclusivas faixas contínuas que protegem oI
usuário de se machucar na queda. garantindo,
segurança e muita diversão, onde a pessoa que,
irá chutar e desafiada a certas a bola no gol,
fazendo máximo de pontos possíveis para todasl
a idade com as seguintes medidas mínimas,
3,30m largura, 3,50m comprimento e 2,50m

1

15
0 Idiária

'620,00 '620,00



:3 o (' C130

altura .
01 diária.

IOBS: A EMPRESA CONTRATADA E

IRESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O'

IBRINQUEDO.

05 brinquedos deverão estar disponíveisi
para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme
especificações do Termo.

CNPJ: 19827529/000 1-O 1

E-MAIL:rodrigocoquinho@hotmail.com
TELEFONE: 45 99928 8348

Rodrig pW@ Silva - Cascavel pr
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Pesquisa realizada entre 27/02/2023 1 6:38:32 e al/03/2023 14:32:38

1leI;31''11s :ler;.itto !\!) old f; 1 ;e.v Ji J i1 ; 4 '+;..4;; (111. :!tJ!'},'i.'?. !;o/

Em conformidade com a Instrução Norrnaüva N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

selecionêdos pelo usuêrid PRb aqUçle detérrninadp ltéfn;

definição do valor eétimáda-

Item 1 : Locação de tobogã inflável formato escalada. Medidas minima 6,5x 6,0 metros. Capacidade para 300 kg. Comportam crianças e até adultos
01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. .

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 / 1

QUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO
PEnce:Ni'uAL PREÇO

MÁXIMO

ns i.800.oa

TOTAL

R$ i.soa,ao118 1.800.00 (un)

::ebTcQ órgõQ Fúbt}99
lc$entKic8çãa

7$2

Data

Licitação

06/04/2022

Preço

1 9r'big:rg Mun inI}lqI de 1.gOIIng C;grgnã/us R$ 1.800,00

R$ 1.800,00Valor UnitáriG

Item 2: Locação de tobogã irHlável temático tipo palhaço/circo, com a$cada aces sp, pareces de segurança. Medida6 mínima$ 9,Gx 6.BOx 4,20rnts. 0
1 diáíia. Obs: A EMPRESA CC=qTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMON-FAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

3

PFiEça
E 311 }yt ADO

R$ 1.400.80 (utD

PEReENTUAL PREÇO

MÁXIMO

ns 1.400.oo

TO'rAL

ns r.40ü.oo

::ebT=o órgão PÚUI,,

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Identificação
Data

Licitação Píeço

13/09/2022 R$ 1.400.00$1086(3.7.

044.2022

Valor Unitário
R$ 1.400,00

Item ?: Locação de cama elástica medindo 3,7mts. Mínimo 1 00191 com rede de proteção e escada de acesso 01 diária, Obs: A EMPRESA CONTRAT

ADA É RESPONSÁVEL POR MONTAR E DESMONTAR o niNQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasê)8:(;0 às

PREÇO S /
PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

2

PREÇO

ESTIMADO

R$ 480,00 (un)

PERCENTUAL PREÇO

MÁXIMO

R$ 480.oa

TOTAL

R$ 960,00

eç4êl&b ÇQre4a no dia 01/03/2023 14:37:35 OP: zoo.7.2.50)

::1:: 21:3::: 11!!::gi1llE g2::31::: 1Eig:8o? E2!i2151 íegjt1Ei :3b!;?o8ê7=Y1:5fv3;8:r%9EEpgiâhg;;$s9 b MDB 21 yU HB PC7Qq HU8 nP tm 6WA%253 do/o253 d@ 1/ 18
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::ebToo órgã, públi,,

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Identificação

51 0622-5-

054-2022

Valor Unitário

Item 4: Locação de tabogã inflável tradicional duplo com escalada e escorregador. Medidas mínimas 1 01 6.5x 3.5nlts. 01 diária. Obs: A EMPRESA C

ONTRÀTADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 /1

PERCENTUALQUANTIDADE PREÇO
ESTIMADO

R$ 1.000.OO (un)

;;ebi:o 6,gã, PúbII„

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Identificação

51 0385-7-

01 &2022

Valor Unitário

Item 5: Locação de brinquedo inf]ável guerra de cotonetes, colchão medindo5x5m, com proteção de segurança e bastões. 01 diária. Obs: A EMPRE

SA CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 / 1

QUANTIDADE PERCENTUALPREÇO
ESTIMADO

R$ 1.076,66 (un)

G:vçe=nal=:Tt:$ ÓQão PÚNica

1 '.. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Identific8ção

Nt)Pregão:442022
UASG99552g

Valor Unitário

Item 6: Locação de tobogã inflável temática tipo centopeia. Medidas mínima 7,5 de comprimento x 4.0 alturas x 3.5mts 01 diária. Obs: A EMPRESA
CONrrRATADA É RESpoNSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

l

PREÇO

ESTIMADO

PERCENTUAL

R$ 1.000.00 (un)

::eb7:o órgão Públi,o

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Identificação

51 0385-7-

O1 5-2022

Valor Unitário

Item 7: Locação de tobogã inflável temático tipo castelo ou similar, com escorregador duplo. Medidas mínimas 6l3 de comprimento x 40 altura x 3
mts01 diáríg. Obs: A EMPRESAcoNTRATÁDA É RESPONSAyEL POR MONTÀR E DESMOÜTAR o BRINOUEDO.

PREÇOS /

PRbpOgTAS

1 /1

QUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO
PERCENTUAL

R$ 1.000.00 (un)

RciatóHD sendo no dia 01/03/2023 14:37:35 (IP: 200.7.2.50)
9.$119.'v'1i.daçâa ':4HW'yd„IL70hhQpsaàEzgns9hdD821yuH8pc7aqHu8„Ptm6WA./,3d%3d
httpYümw'bancaep1«wcom.br/CedmcadaAutenOddadeaoken=c4FMdmL70h5qQpsfzkN Ez;:}s9fbMDB21yuHBp(.#7QqHu8nptm6wA%253d%253d@

Data

Licitação Preço

07/1 O/2022 RS 480.00

R$ 480.00

PREÇO

MÁXIMO

R$ 1.000.00

TOTAL

R$ 1.000.00

L i:: :a ç ã o P re ç o

01/08/2022 R$ 1.000.00

R$ 1.000.00

TOTAL

R$ 1.076,66

PREÇO
MÁXIMO

R$ 1.076,66

Data

Licitação Pfeço

16/08/2022 R$ 1.076.66

R$ 1.076,66

PREÇO

MÁXIMO

R$ 1.000.00

TOTAL

R$ 1.000.00

Data

Licitação PFeÇO

01/08/2022 R$ 1.000.00

R$ 1.000.00

PREÇO
MÁXiMO

R$ 1.000.00

TOTAL

R$ 1.OOO.OO
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::'bT:o 6,gã, públi,,

1 PREFEITURA MUF:ICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Identificação

510385-7-

Ol &2022

Valor Unitário

Item 8: Locação de brinquedo intável tipo giro/relógio radical com 02 bastões, capacidade para 06 jogadores, Medidas colchão 6 mts. 01 diária. Ob
s: A EMPRESA CONTRATADA É FESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

PERCENTUALQUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO
PREÇOS /

PROPOSTAS

1 / 1 R$ 1.Bac3,DO (un)

::ebTco órgão Público Identificação

782Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS1

Valor Unitário

@@#

Item 9: Locação de brinquedo inflável piscina de bolinha„ Medidas mínimas 3,Ox3,5x2,5mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESFC)NSA

VEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 1 1 :30 1 4:00 ás

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /2

QJANTI DADE PERCENTUALPREÇO

ESTIMADO

R$ 646.50 (un)

2:evçplncao=:pJ:is órgão PÚD:iCO

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Identifícação

N'’Pregão:572022
UASG=987561

Valor Unitário

Item 10: Locação Touro mecânico Largura do colchão 5x5m Corn proteção lateral 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPOí-}SAVEL POR

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 1 1 :30

QUANTIDADE

1

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 /1

PREÇO

ESTIMADO

PERCENTUAL

R$ 1.500.00 (un)

::ebT=o órgã, Públi„ Identificação

8120221 Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT

Valor Unitário

Item 1 1 : Locação de tobogã inflável com obstáculos, pula pula. escalada e e$corregador, brinquedo multi cores/arco iris/ colorido. Medidas rrínima
s 1 C»de comprimento x 6,0 altura x 4.5mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É REspoNSAVEL POR

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE PREÇO

ESTIMADO

PERCENTUAL

R$ 1.130.00 (un)

::ebT:co 6,gã, Públi„
1 d e n t i fi e a ç ã o L i1::a ç ã o

1;E#.d;5:gg;hdHHÍfPg5l4é3PgIIÇfÉIgOJO+Éâg:IbB21yUH@C7aqHU8,Pt„,6WA%3d%a
11ttpJÁnuT'bancodepFecos.com.br/CeftilhadaAutenticidade?token=o4HWlydmL70h5qQPStZkNEZgJTS91bMDB21yUHBPC7QqHU8nplm6WA%253d%253d@

Data

Licitação

01 /08/2022

Preço

R$ 1.000.00

R$ 1.000.00

TOTAL

R$ 1.800,00

PREÇO

MÁXIMO

R$ 1.800,00

L i:::a ç ã o P re ç o

06/04/2022 R$ 1.800,00

R$ 1.800.00

TOTAL

R$ 646,50

PREÇO

MÁX IMO

R$ 646.50

L i:::a ç ã o P R Ç o

05/10/2022 R$ CM6,50

R$ 6'%,50

TOTAL

R$ 1.500,00

PREÇO

MÁXIMO

R$ 1.500.00

Data _

Licitação Píeço

06/10/2022 RS l.500.OO

R$ 1.500.00

PREÇO

MÁXIMO

R$ 1 .130.00

TOTAL

RS i.130,ao

Preço
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Rg1.130:OO -1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA 51 0665-5-

020-2022

29/04/2022

Valor Unitário R$ 1.130,00

Item 12: Locação de brinquedo jLngee jump com cama elástica, equipamentos de segurança e operador, com medida de até 5mts de altura. Obs: A

EMPRESA CONTRATADA É RESFaNSAVEL POR MONTAR E DESMON-AR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO

R$ 3.300,00 (un)

PERCENTUAL PREÇO

MÁXIMO

R$ 3.300,00

TOTAL

RS 3.3ao.oa

Preço Compras
Governamentais

órgão Público Identificação
L i:: :a ç ã o P r e Q o

01/ 10/2022 R$ 3.300.001 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDEEUNIVER SIDADE FEDERAL DO RIO

GRANDE
Dispensa de

Licitação N'’
449/2022
UASG:

754042

Valor Unitário R$ 3.300,OO

Item 13: Locação de tobogã inflável temático tipo tigre. corrI obstáculos. parece s de segurança. Medidas rníntmas 6,00x 4.00x 2,80mts. 01 diária. O
bs: A EMPRESA CONTRATÂDA É RESPONSÂVEL POR MOVFAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos de„e,ão esta,

PREÇOS /
PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO

R$ 1.000.00 (un)

PERCENTUAL PREÇO

MÁXIMO

R$ 1 .000,00

TOTAL

R S l.000,00

::ebT:o órgã, Públi„

1 PREFEITURA MUN+CIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Identificação
Li:: :a ç ã o P R Ç o

01/08/2022 RS 3.000.00510385-7-

015-2022

Valor Unitário R$ -.000.00

Item 14: Locação de tobogã inflável temático tipo gato ou similar, com multifunção: pula, pula com obstáculos, e piscina de bolinha, mínimo de 250
O bolinhas. Medidas mínimas 9 de comprimento

PREÇOS /

PROPOSTAS

1/1

QUANTIDADE

l

PREÇO

ESTIMADO

R$ 1.000.00 (un)

PERCENTUAL PREÇO

MÁXIMO

R$ 1.000,00

TOTAL

R$ 1.000,00

::eb7:OQ ó,gã, Púbn„

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Identificação
Data

Licitação PfeÇO

01/08/2022 R$ 1.000.0051038b7-

015-2022

Valor Unitário R$ 1.000.00

Item 15: Locação de brinquedo inflável. tipo Chute ao gol. com Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas faixas contínuas que protegem
o usuário de se machucar na queda, garantindo segurança e muita diversão. onde a

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE

1

PREÇO

ESTIMADO

R$ 600.00 (un)

PERCENTUAL PREÇO

MÁXIMO

R$600.OO

TOTAL

R$ 600.OO

8fXi©âfdfgK:4%frYdor?ífPf::#JéãitÀPÉz2go3iÊ:É:?DB21yuH8pc7aqHubPtm6wA%3,1%3d
http://www.ban wdepruw com.br/C«t #imdoAutentiddade?token=c4HÜvMniL70h5qQPsfzkNEzgJTS9fbMDB21yUHBpCRQqHu8nplln6wA%253d%253d8 4/ 18
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Preço

;;ebT:o órgão Púb Ii„

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Identificação
Data

Licitação

510270-7-

030-2022
14/04/2022 R$ 600.00

Valor Unitário R$ 600,00

Valor Global: R$ 19.213,1 6

Valor do Item em relação ao total

@ 1) Lxnação da„
9 2) Lwaçãa da...

a 3) Lw8ç;:o de arn. .
8 4) Lwação da
6) 5) Locação da_
8 6) Locação de...

@ 7} Loação de...

;. 1/3 V

Detalhamento dos itens

atl

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

Locação de tobogã inflável formato escalada. Medidas mnima 6.5x 6.0 metros. Capacidade para 300 kg, Comportam crianças e a
té adultos. 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinqued

os deverão estar disponí'.'eis para uso das 08:00 às 1 l:3C 14:00 ás 17:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. li Art. 56 da IN 73 de OS de Agosto de 2020

R$ 1.800,00

órgão:

Objeto:

Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE

BRINQUEDOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO 30'

ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ/MS.

Data: 06/04/2022 00:00

Modalidade: Dispensa

gRP: NÃO

Descrição: LOCAÇÃo DE BRINQUÊDO INFLÁVEL - rUTEB®l DE SA8ÃO. QUADRÁ coM

MEDIDÁS DE 20xr o METRos. - LOCAçÃO DE nINQUEDO INrLÁVEL -

FUTEBOL DE SABÃO. QUADRA COM MEDIDAS DE 2DXIO MUROS.

Identificação: 782

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Fonte: web.qualitysistemas.com.br/proces

sosJicitatorios/municipio_deJagun
a_carapa

Quantidade: 3

UF: MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.083.844/0001-22 TEREZINHA DREQN PEDRUZZI

à VENCEDOR +

R$ 1.800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MS Dour8dos R VEREADOR ATAULFO DE MATOS, 6175

Nome de Contato:
Terezinha

Telefone:

(67 99994-3257

Email:

pi8zitorecre8coes@9rnail.corn

fiill:3{gr;;g!;BiTESR:ggIEIág):{1{ig 5/lny=u5 1:aFI= rpoEEEf!!â;SE!â1:s9 b M D B 2 1 yu H B P c7Q q H wto % 6WA%253do/d} 53d@ 5/ 18
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016

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

Locação de tobogã inf]ável temático tipo palhaço/circo, com escada acesso, pareces de segurança. Medidas mínimas g,Sx 6,80>< 4
,2amts. al diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RE$PONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos

deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 1 1 :30 14:00 às 18:00 horas na data conforme especificações do Terrno.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina ti AR. 5" du tN 7:3 de OS de Agosto de 20ID

R$ 1.400,00

Órgão:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA Data: 13/09/2022 00:00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS

INFLÁvEIS PAirA ATENDER AS NECESSiDÂOES OAS SECRrrARIAS MUNICIPAIS

DE ASSISTÊNCIÀ SOCIAL E CULTURA DESPORTO E LAZER, QUE ACONTECERÁ

NO DIA 14 DE OUTUBRO. NA PRAÇA 1 3 DE MAIO NA CIDADE VILA RICA

Modalidade: Dispensa de licitação para compras

e serviços

SRP: NÃO

Descrição: LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRiNQUEDO INFLAVEL. MODELO T080GAM,EM PLASTICO KPI 000 E

sp1 500, MEDiNDO 4,70><7,aDM ' LOCAC/b,o DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL - DO TIPO BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM.EM

PLASTicO Kpi ooo E spi 500. MEDiNDO 4.7ax7.DOM

Identificação: 510860'7'ú44-2022

Lote/Item: 1/14

Fonte: cidadao.tce.mtgov.br/lbitacao

Quantidade: 1

Ata: N/A

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ RAZÃo goeiAL BO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.181.1 73/0001-68 LIG.BRINQ BRINQUEDOS LTDA

* VENCEDOR *
R$ 1.400,00

Marca: Marca não informada
F8bricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:
TO

Cidade:

Palmas
Endereço:
Q AR$O 52 ALAMEDA 19. SN

Telefone:

(63) 9204-4432

Email
hg.bring@bol.com.br

FM
Quantidade

2 Unidades

Descrição Observação

Locação de cama elástica medindo 3.7mts. Mínimo 100kg. com rede de proteção e escada de acesso Of diária. Obs: A EMPRESA

CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso

das 08:00 às 1 1 :30 14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
lna Ii Art. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 480.ao

Órgão:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE MAQUINA DE

ALGODÃO DOCE. PIPOCA E BRINQUEDOS PARA EVENTOS COM CRIANÇAS DO

MUNICÍpio E rvENTos sociAis PARA ATENDER AS NECEssiDÂDES DAS

SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: SIM

Data: 07/10/2022 00:00

Identificação: 510622.5-0562022

Lote/Item: 1/3

Àta: 1.ink ATa

Fonte: cidadao.tce.rnt.gov.br/licitacao

:::13={:5::::8:€ã§Éfãi:::5lg1:1Py8f:9:J:lgBToB#ny=uJ8MRry0%Egf;Tá:8E!:11s €111t) 1d O B 2 1 yU HB pc7% HU8 nf}tm6WA%253 de/8253 dW 6/18



Descrição: LOCAC AO DE MATERIAL. EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL MODELO CAMA ELASTICA.EM PLASTICO KPI 000 E

SPI 500. MEDINDO 4,30X4.30M - LOC;ACAO DE MATERIAL„ EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL - DO TIPO BRINQUEDO INFLÁVEL MODELO CAMA

ELÁSTICA,EM PLASTICO KPI 000 E SPI 500, MEDINDO 4,30X4,30M

Quantidade: 26

Unidade: Unidade
!’) ( 1 C 0 3 7UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.i 86.799/000i-09 R. M. MaURA GOETTEMS EiRELI

* VENCEDOR +

R$ 480,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:
MT

Cidade:
Nova Mutum

Endereço:

AV BRASIL. 651 W

Telefone:

(65) 9634-2358

Ernail :

raqueli.goeüems@hotmail.com

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

Mação de tobogã infbvel tradicional duplo com escalada e escorregador. Medidas mínimas 10x 6,5x 3,5mts. 01 diária. Obs: A E

MPRESA CONTRATÁDÀ É RESPONSAVÊL POR MONTAR E DÊSMONTAR O BRINQUEDO. O, brinquedos deverão estar disponíveis

para uso das 08:00 às l1 :30 14:00 ás 18:DO horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Outros Entes PúbiiGos) 1: Mediana das Propostas Finais
:na HAR 5' da IN 73 de 05 deAy'.sto de 2020

R$ 1.000,00

Órgão:

Objeto:

Descrição:

PREFEiTURA mUNICIPAL DE GAucHA DO NORTE

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MONITORES

LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL, MODELO TOBOGAM.EM PLASTICO KPIOOO E

sp1500. MEDINDO 4.70x7.DOM - LOCACAO DE MATERIAL. EQuiPAMEhrro E
EspAco EM aRAL - DO Tipo BRiNQUEDO iNFLAVEL, MODELO TODO(3 AM.EM

PLASTICO KP- 000 E $PI 500. MEDINDO 4.70X7.DOM

Modalidade: Dispensa de licitação para compras
e serviços

SRP: NÃO

Data: Dl/08/2022 00:00

Identificação: 510385-7-015-2022

Lote/Item: 1/2

Fonte: cidadao.tce.mtgov.br/ icitacao

Quantidade: 4

Ata: N/A

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ RÀZÃO SOCIAL ÜO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

47.080.712/0001-21 JOAO PEDRO RODRIGUESPIFFER 04670867405
* VENCEDOR *

R$ 1,000.00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:
MT

Cidade:
Ribeirão Cast)alheira

Endereço:
AV PADRE JOÃO BOSCO. SN

Telefone:

(66) g699'5676

Email:

exata.contabilnx@hotmail.com

::E1r;bTáXI:ã:EgiTÊfil1gFF:g:§ág={:{};{€;bêly=uJEe;Fg 1b uD%;tag::âârâg:â11:s 9 h M o B 2 l y U H 8 p C7Qq HU 8 nPtm 6WA% 253 d %2534J8 7 / 18
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Quantidade

1 Unidade

Quantidade

1 Unidade

:::a:1:5;gB:::i§gÊggg;:gTi1áBá{:§ã€;§oBk{ly=uJsRF;P:rT%Bh::::81!BRE:;$}s a b M o B 2 1 y u H B p C 7Q q HU8 n pt m 6vfA%253 d % 253dt@

Descrição

Locação de brinquedo Inflável guerra de cotonetes, colchão medindo 5x5m. com proteção de segurança e bastões. 01 diária. Obs:
A EMPRESA coNTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão eaar disponív

eis para uso das 08:00 às 11 :30 14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Proposlas Finais

Ina 1 AQ. 5:’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

órgão:

Objeto:

Descrição:

CatSer:

CNPJ

76.41 5.181/0001-89 ALCI CARLOSTURRI

* VENCEDOR *

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL COM O TEMA: TIPO TOBDGÃ GtGAN-E. CONTENDO AS =GUINTES MEDIDAS: 5 MírROS DE LARGURA x 13.

so MUROS DE COMPRiMENTO E 7 MrrROS ÜE ALTURA. PÀRACRIÀNÇAS DE 86 À i : ÀNOS. OBS: NO BniNOUEDa DEVERÁ coNSTAR PULÂ PULA. OBSTÁCU

LOS E ESCORREGADOR. MÍNIMO 04 HORAS. ONCLUSO MONITOR) MARCA: CORUJINHA MODELO: INFLA\el

Estado:
PR

Descrição

Locação de tobogã inflável temático tipo centapeia. Medidas mínimas 7.5 de cornprimerlto x 4.0 alturas x 3,5mts 01 diária. Obs: A

EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponível

s para uso das 08:00 às 11 :30 14:00 ás 18:00 horas na data conforme especiõcações do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina li Art. 5' ds IN 73 de 05 de Agosto de 2020

órgão:

Objeto:

Descrição:

Observação

R$ 1.076,66

Data: 16/08/2022 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Constitui objeto do presente edital 3 Contratação de empresa para locações para

festividades alusivas ao aniversário do município e demais festividades.

compreendendo locação de sonorização e iluminação, stands e camarins,

banheiros quirnicos. tendas, grades de isaamento, mesas bistrô. palcos,

geradores. microfones, painel LED, estruturas e equipamentos diversos,

brinquedos inftáveis, serviços de bíigadist3/90corrista. mídia para divulgação,
limpeza. elaboração de arte q.

Locação de Equipamento - Esporte / Lazer - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO

iNFLÁvEL COM o TEMA: Tipo TOBOGÃ GiGANTE. coNTENDa AS SEGuiNTES

MEDIDAS: 5 METROS DE LARGURA X 13,50 MííROS DE COMPRIMENTO E 7

METROS DE ALTURA, PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS.OBS• NO BRINQUEDO

DCVÉRÁCONSTÂR PULA PULA,08sTÁCULOS E ÉSCORRÊGADOR. MÍUIMO a4

HORAS.(INCLUSO MONITOR)

1 8236 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - ESPORTE / LAZER

Identificação: N'’Pregão:442022 /UASG:985529

Lcüe/Item: /25

Ata: Link31a

Fonte: www.CoITlprasgovernamentais4cv
br

Quantidade: 8

Bnidade: UNIDADE

UF: PR

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 1.076,66

Cidade:

Matelãndia
Endereço:

RUA DUQUE DE CAXIAS. 829

Observação

R$ i.aoc.oa

Data: 01/08/2022 00:00PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

LOCAçÃO DE BRiNqUEDOS, MÂaUiNA DE ALGODÃO DOCÊ E MONiTORES

LOCACAO DE MATERIAL. EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM,EM PLASTICO !<PI 000 E

SPI 50C3, MEDINDO 4,70X7,OOM - LOCACAO DE MATERIAL EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL - DO TIPO BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAtvI.EM

PLASTICO KPI 000 E SP1500. MEDINDO 4.70X7.ODM

Modalidade: Dispensa de licitação para cornpras
e serviços

gRP: NÃO

Identificação: 51 0385'7-01 $2022

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

8 / 18



í]í}f'
Fonte: cldadao.tce.mt.gov.br/licitacoo ' \'

Quantidade 4

==
A

\J

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

47.080.71 2/0001 '21 JDAO PEDRO RODRIGUES PIFFEF\ 04670867105

* VENCEDOR *

R$ 1.000,00

Marca. Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:

MT
Cidade:
Ribeirão Ca$calheira

Endereço:
AV PADRE JOÃO BOSCO. SN

Telefone:

(66) 9699-5676

Ernail:

exata.cantabilnx@hotlnail.com

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

Locação de tobogã inflável temático tipo castelo ou similar. com escorregador duplo. Medidas mínimas 6.3 de comprimento x 4.0
altura x 3mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os bring

uedo s deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 11'30 14:00 às 18:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Outros Entes Públieos) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina 11 Art. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 1.000.00

órgão:

Objeto:

Descrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

LOCAÇÃO DE 8nli\iQUEDas, M Aau ibiÁ DE ÀL60DÃO DOCE E MONiTORES

LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM.EM PLASTICO Km ooo E

spi 500, MEDiNDO 4,70x7,aDM - LOCACAO DE MATERiAL, EQuiPAMENTO E

ESPACO EM GERAL - DO TIPO BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM,EM

PLASTICO KPI 000 E SPI 500, MEDINDO 4,70X7.DOM

Data: 01/08/2022 00:00

Modalidüde: Dispensa de licitação para compras

e serviços

SRP: NÃO

Identificação: 510385-7'01 5-2022

Lote/Item: 1/2

Fonte: cidadao.tce.mtgov.br/licitacao

Quantidade: 4

Ata: N/A

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

47.080.712/0001-21 JOAO PEDRO RODRIGUESPIFFER 04670867105
* VENCEDOR *

R$ 1.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:
MT

Cidade:
Ribeirão Ca$catheira

Endereço:
AV PADRE JOAO BOSCO. SN

lelefone:

(66) 9699-5676

Ernail

exata.contabêlnx@hotm9il.com

:tIirg::ã?siTEáfá§}E É\pÉágBãghBá7=uJ %cJfn:ryo::ggagí;!!?ã1}11s 9 b M D B 2 1 y U H 8 p C7Q q H U 8n n m 6WA% 253d %253 d@ 9/ 18
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Quantidade

1 Unidade

Quantidade

1 Unidade

Descrição

Locação de brinquedo inflável tipo giro/relógio radical can 02 bastões, capacidade para 06 jogadores, Medidas colchão 6 rnts. 01

diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA E RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRiNQUEDO. Os brinquedos deverão ps

tar disponIveis para uso das 08:(JO às 1 1 :30 1 4:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço {Outros Entes Públicos) l: Mediana das Propostas Finais
Inc Ii Art 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

órgão:

Objeto:

PrefeItura Municipal de Laguna Carapã/MS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE

BRiNQUEDos QUE SERÃO UTILiZADas NA COMEMORAÇÃO DO 30'

ANIVERSÁRIO OO MUNICÍPIO DÊ LAGUNÂ CARÁPÃ/MS.

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁvEL . FLrrE80L DE SABÃO, qUADRA COM

MEDIDAS DE 2DXIO METROS. - LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLAVEL -

FUTEBOL DE SABÃO, QUADRA COM MEDIDAS DE 20xio M ErROS.

Descrição

nAZÃo soCIAL DO FORNÉCEDonCNPJ

12.083.844/0001-22 TEREZINHADREON PEDRUZZE

* VENCEDOR *

Marca. Marca não inforrnada
Fabricante: Fabricante rtão informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço.
MS Dourados R VEREADOR ATAULFO DF MAnos, 8175

N ante de Contato:
Terezinha

Descrição

Locação de bdnquedR inflável piscina de bolinha„ Medidas mínimas 3,ox3,5x2,5mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRA%pA É R
ESPONSA\'EL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinqt=dos de\'erão estar disponíveis para uso das 08:0095 1 1 :3
0 14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
tac. 1 Art . 58 da 114 73 de 05 de Agosto de 2020

órgão:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE

Registro de preço para contratação de elnpresa para prestar seíviços de locação

de brinquedos Infláveis, e carrinhos de picolé. pipoca. algodão doce e cachorro
quente. para os eventos realizados no Municipio_

Rdaüdo gerado no dia 01/03/2023 14:37:35 (IP: 200.7.2.50)
CIHbo Validação: aIHWlydrnL70h5qQPSIZIWEZ9JÍSgfbNDB21 yUHBpC7QqHU8„Ptm6WA%3d%3d
httpJ/WVM.banoodepIHo&combr/CentnadoAutentMade?tokeri=o4HWrydrrL70h5qQPSlzRNEzg Jrs91bMD821yuHBpc7QqHu8nPtrn6wA%253d%253d

Observação

R$ 1.800,OO

Data: 06/04/2022 00:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 782

Lote/Item: 1/11

Ata: N/A

Fonte: web.qualiUsistemas.com.br/proces

sosJichatorios/municipitduJagun
a_carapa

Quantidade: 3

UF: MS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 1.800,00

Email:

piezitorecíeacoes@gmail.com

Telefone:

(67) 99994-3257

Observação

R$ 646.50

Data: 05/10/2022 OgOO

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Idenüâcat,ão: Napregão:572022 /UAS(,g87561

Lote/Item: /4

!,ink Ata

05/1 0/2022 1 6:37

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

17/1 0/2022 13: 59

www.comprasgoverr3 mentais.gov
.br

10 1 18



{) (3 C'043
Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes ' Tobogã Gigante

Inflável completo. com motor soprador 220v. produzido em material KP 1000.
super resistente com medIdas mfnimas de 6.am X 8.Om X 5,Om. AxCxl

respectivamente.O equipamento deve fornecer lnáxima segurança e sistema de

instalação elétrica de extrema segurança. Os tobogãs poderão ser de

personagens, animais ou florestas. O equiparnenio deve estar acompanhado de

1 (um) monitor devIdamente uniformizado e treinado para desempenhar a função

de atender o público presente durante o evento no brinquedo.
44 €:5 . LO(:ACAO / MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CatSer:

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.975.241/0001-60 JOHNER RECREACAO E EVENTOS LTDA

'' VENCEDOR *

Rg 643.00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Tobogã Gigante Inflável completo. com motor soprador 220v. produzido em material KP 1000. super resistente. Com medidas mínimas de 6.Om X 8
,Om X 5,am. Ax(3xl respectivamente.O equipamenlo deve fornecer rnáxirna segurança e sistema de lnstalal,ão elétrica de extrema segurança. Os tobogãs pode
rão ser de personagens, animais ou florestas. O equipamento deve estar acompanhado de 1 (um) monitor devidamente uniformizado e treinado para de$empen
har a funcão de atender o público presente durante o evento no brinquedo.

Estado:
PR

Cid8de:

Toledo
Endereço:

R AMERICO SCHIO. 1 1 12

Telefone:

(45) 9902- 1490

Email:

andre_26_Lj@yahoo.com.br

19.916.686/0001-93 CARLITOS FESTALTDA RS 649,99

Marca: Marca não informado
Fabricante: Fabricante não infOHrLado

Descrição: Tobügã Gigante Inflável completo. com motor soprador 220v. produzido em rnaterial KP 1000. super resistente. Com medidas minirna s de 6,Om x 8
.Om X 5,Om. AxL:xl respectivamente.O equipamento deve forôecer máxilna segurança e sisterna de instalação elétrica de extrema segurança. Os tobogâs pode
rão ser de personagens. animais ou florestas. O equipamento deve estar acompanhada de 1 (um) monitor devidamente uniformizado e treinado para desempen
har a função de atender o público presente durante o evento no brinquedo.

Estado:
PF!

Cidade:

Goioerê
Endereço:
R TUPIS, 251

Telefone:

(44) 990$0040

Email:

c8rlos_ttrn8vicente@hot rn8il.com

Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

Locação Touro mecânico Largura do colchão 5x5m Com proteção lateral 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSA

VEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 11 :30 14:00 ás

17:30 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina 11 AR. 5'’ da IN 73 de t15 de Agosto de 2020

R$ 1.500,00

órgão: Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT

Objeto: LOCACAO DE BRINQUEDOS ESPECIAIS PARA A SEMANA DA CRIANCA NO

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE/MT. PARA ATENDER AS NECESSIDADES

DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Data: 06/10/2022 08:00

Descrição: LOCA(3AO DE BRINQUEDO TIPO: TOURO MECANICO - LO(;ACAO DE

BRINQUEDO TIPO: TOURO MECÂNICO

identificação: 812022

Lote/Item: 1/7

Adjudicação: 06/10/2022 08:00

Fonte: portal.prefnovamorIteverdemt.3gili
cloud.com.br/Cidadao/Consultal,icit

Ata: 1~1/A

Quantidade: 4

acoes.aspx

Unidade: un

UF: MT

::1:i:9173+:::::33ti;ci9{iÉgágIE lgti{à=:1%€;boBk{ly=UJ8HRrr3%:bTêâ;/i2Fã13{ s 911h) M D B2 1 y U H B p C 7Qq HU8 nP tm 6WA%253 d % 253 d@ 11 1 18
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VALOR DA PROPOSTA FINALCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

47.648.606/0001.OO JORGE L L. ALVES

* VENCEDOR *
R$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Fst8do:
MT

Cidade:
Carlin da

Endereço:

R JOAO PESSOA. 1306

Telefone:

(66) 8442-4868/ (0000) 0000-0000

Email:

jorge.lisboalves@gmail.c3rn

i;f:€@

y10

Quantidade

1 unidade

Descrição Observação

Locação de tobogã inflável com obstàculos, pula pula, escalada e escorregador, brinquedo multi cores/arco Iris/ colorido. Medidas
mínimas 10 de comprimento x 6,0 altura x 4.5mt$ 03 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL PaR MONTAR E DE

SMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 11 :30 14:00 ás 17:30 horas na data co

nforme especificações do Termo.

Preço (Outras Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
tna ti AR. 5'> dê IN 73 de 85 de Agasto de 2020

R$ i.r30.oo

Órgão:

Objeto:

Descrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA. Data: 29/04/2022 00:00

LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA PJENTOS Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃOLOCACAO DE MATERIAL. EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLÁVEL. MODELO TOBOGAM,EM PLASTICO KPI 000 E

SPI 500. MEDINDO 4.70X7,OOM - LOCACAO DE MATERIAL. EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL ' DO TIPO BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM.EM

PLASTICO KPI 000 E SPI 500, MEDINDO 4,70X7,DOM

Identificação: 510665'5-020-2022

Lote/Item: 1/8

Fonte: cidadao.tce.mtgov.br/licitacao

Quantidade: 35

Ata: linkJ\n

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.171 .524/0001-67 RENATO LOCATELU DOS SANTOS 010939881 50

* VENCEDOR *

R$ r.r3a,oo

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:
MT

<;id8de:

Água Boa
Endereço:
AV ARAGUAIA 1 525 A

Telefone:

(66) 84514930

Email:
gestoreficiente2@gmail.com
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Quantidade

1 Unidade

Quantidade

1 Unidade

EâtÊgügtfJg8oT:4dJar;lar?/#g:51?é3/éSgÉz2goJo+Ê8É:lb821yuH8pc7QqHubpw6wA%a%3,1
htlp J/mv'banwdepWU'COmbrCenmC=:dQAutel:.Ocnade?t',ken=G4HWrydmL70h5qQPSIZkNEZg JTS91bMDB21yUHBpC7QqHu8nPtm6WA%253d9a53d8

Descrição

Locação de brinquedo jungee jump com cama elástica. equipamentos de segurança e operador. com medida de até 5mts de altar
a. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar d

isponíveis para uso das 08:00 às 11:30 1 4:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Ina 1 A't. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Objeto:

Descrição:

Locação de brinquedos infláveis p8ía o dia 1 1 de outubro. data alusiva ao dia da

criançô.

LOCACAO DE EQUIPAMENTO - CONDICIONAMENTO FISICO - LOCAÇÃO DE

BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA 1 1 DE OUTUBRO, DATA ALUSIVA AO DIA

DA CRIANÇA.

18228 - LOCAt;AO DE EQUIPAMENTO - CONDICIONAMENTO FISICOCatSer :

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORCNPJ

11.209.703/0001-40 ALEXANDRE BARREIRA CARDOSO

* VENCEDOR *

Merca Marca não inf9rrr1,lda

Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LaC:AÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PÁnA o DIA 11 DE OUTUBRO. DATA ALUSIVÃ AO DIA DA CRIANC»,

Estado:

RS

Cid8de:
Pelotas

Endereço:

R CORONEL AFONSH EMILIO MASSOT. 132

Descrição

Locação de tobogã inflável temático tipo tigre. com obstáculos, pareces de segurança. Medidas mlnimas 6,OOx 4,00x 2.80mts. 01

diàíia. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão es

tar disponíveis para uso das 08:00 às 1 1 :30 14:00 ás 17:30 horas na data conforme especifIcaÇões do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) l: Mediana das Propostas Finais
inc. N Art. 5'’ dê IN 73 de 85 de Agosto de 2020

órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE

Objeto: LOCAÇÃO DE BRINQUEDos, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MONITORES

Descrição: LOCACAO DE MATERIALe EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM.EM PLASTICO KPI 000 E

SPI 500. MEDINDO 4.70X7.QOM . LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL - DO TIPO BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM.EM

PLASTICO KPI 000 E SPI 500. MEDINDO 4.70X7.DOM

@

Observação

R$ 3.300.OO

Data: 01/1 0/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SBP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação N'’ 449/2022

/ UA.SG: 154042

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.
br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

R$ 3.300.00

Email:

chapolinfest@hotmail_:om

Telefone:

(53) 8+12'2505

Observação

R$ 1.000.00

Data: 01/08/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de licitação para compras
e serviços

gRP: NÃO

Identificação 510385'7-0 1 5-2022

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mtgov.br/licitecao

Quantidade: 4
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Unidade: Unidade

UF: MT

0 (1 [ C 4 4

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

47.080.712/0001-21 JOAO PEDRO RODRIGUESPIFFER 04670867105

* VENCEDOR *

R$ 1.000.00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:

MT
Cidade:
Ribeirão Ca$calheira

Endereço:

AV PADRE JOÃO BOSCO, SN

Telefone:

(66) 9699-5676

Email:

exata.contabilnxCahatmail,cHm

'!ÍB
M

©lM

im}gilmm
Quantidade

1 Unidade

Descrição Observação

Locação de tobogã inflável temático tipo gato ou similar, com multifunção: pula, pula com obstáculos. e piscina de bolinha. mínimo

de 2500 boÉinhas. Medidas mínimas 9 de comprimento x 4,0 altura x 4mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONS

AVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 11 :30 14:00 á

s 17:30 horas na data conforme especificações do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana da8 Propostas Finais

Inc. 8 Art S'’ da tN 73 de OS de Agosto de 2028

RS 1.000.OO

órgão:

Objeto:

Descrição:

PREFEiTURA MUNICiPAL DE GAUCHA Da NORTE Data: 01/08/2022 00:00

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MONITORES

LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL - DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOGAM,EM PLASTICO KPIOOO E

SPI 500, MEDINDO 4,70X7,OOM - LOCACA.O DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL- DO TIPO BRINQUEDO INFLAVEL. MODELO TOBOG AM.EM

PLASTICO Kpi ooo E sp1500, MEDINDO 4,70x7,c>aM

Modalidade: Dispensa de licitação para compras

e serviços

SRP: NÃO

Identificação: 510385-7-01 5-2022

Lote/Item: 1/2

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 4

Unidade. Unidade

Ata: N/A

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PF.OPOSTA FINAL

47.080.712/0001-21 JOAO PEDRO RODRIGUESPIFFER 04670867105
* VENCEDOR *

R$ 1.000,00

Marca Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:
MT

Cidade:

Ribeirão Cascalheira
Endereço:
AV PADRE JOAO BOSCO, SN

Telefone:

(66) g699-5676

EnI oil:

exata.contabilnx@hotmail.com
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Quantidade

1 unidade

Descrição Observação

Locação de brinquedo inflável, tIPO Chute ao gol, com Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas faIxas cantinuas que pr

otegern o usuário de se inachucar na queda. garantindo segurança e muita diversão, onde a pessoa que irá chutar e desafiada a c

eRas a bola no gol. fazendo máximo de pontos possíveis para todas a Idade com as seguintes medidas mínimas, 3,30m largura, 3,

sam comprimento e 2,SHU altura. 01 diária. aBs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR o B

RINQUEDO. Os brinquedos deverão e$tar disponíveis para uso das 08:00 às 11:30 14:00 ás 17:30 horas na data conforme especlfi
cat,ões do Termo.

Preço (Outros Entes Públicos) I' Mediana das Propostas Finais

11\a 1i &R. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto de 2ü:20

ns 600,ao

Órgão:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAN ARANA

LOCAÇÃO DE BRINQUÉDOS RÉCRÉATIVOS EM COMÊMORAÇÃO À

PASCOA/2022 A SER REALIZADO NA PRAÇA DO AVIÃO

LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E ESPACO EM GERAL ' DO TIPO

BRINQUEDO INFLAVEL MODELO CAMA ELASTICA.EM PLASTICO KPI 000 E

SP1500. MEDINDO 4.30X4.30M - LOCACAO DE MATERIAL. EQUIPAMENTO E

ESPACO EM GERAL - DO TIPO BRiNQUEDO INFLAVEL MODELO CAMA

ELASTICA.EM PLASTICO KPI 000 E SP1500. MEDINDO 4.30X4,30M

Data: 14/04/2022 00:00

Modalidade: Dispensa de licitação para compras

e serviços

SRP: NÃODescrição:

Identificação: 510270-7<J3CF2022

Lote/Item: 1/6

Fonte: cidadao.tce.mt.adv.br/licitecao

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

Ata: N/A

UF: MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

44.777.745/0001-37 MATHEUS ROBERTO LOPES DA SILVA 70354211145

+ VENCEDOR '

R$ 600,00

Marca: Marca não Informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não inforlnada

Estado:
MT

Cidade:

Nova Xavantina
Endereço:

AV COUTO MAGALHAES, 399 A

Telefone:

(66) 9699-5676

Email:

nxlocaooes@holmail.com

@:
'fb'

M:TSâfd80TU?vEdorl#gi5Té79jJípàLoJa+!11:?DB21yuHBpc7%hlu8nptm6wA%3d./&3d
http://WVÂV.banwdepr«n&com.bdCentnadaAuteitmdade?token=c4H{Nada;L70h5qQPS12kNEZgJTs91bMDB21yUHBp(,p7QqHu8nptm6WA%253d%253d@ 15/ 18



€) LAUDO DA COTAÇÃO {. 1 (\ C' C 4 6

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

item 1 - Locação de tabogã inflável formato escalada. Medidas minima 6,5x 6,0 metros. Capacidade para 300 kg. Comportam crianças e até
adultos. Of diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. .

_ 1 preço de Aquisições e contrataçÕes simIlares de outros entes púbIICOS homologadas/adjudicadas no dia 06/04/2022. calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2- Locação de tobogã inflável temático tipo palhaço/circo, com escada acesso, pareces de segurança. Medidas mínimas 9.5x 6,80x
4.20„,1,. Of diá,i,. Ob„ A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão

• 1 preço de Aquisições e contratações slrnilares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 13/09/2022, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - Locação de cama elástica medindo 3,7mts. Mínimo IOOkg, com rede de proteção e escada de acesso 01 diária. Obs: A EMPRESA
CONTRATADA É RESPONSAyEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para USD das 08:OO

às

• 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/1 0/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4- Locação de tobogã inflável tradicional duplo com escalada e escorregador. Medidas mínimas l Ox 6,5x 3,5mts. 01 d:ária. Obs: A
EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E

• 1 preço de Aquisições e contrata,,ões similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01 /08/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - Locação de brinquedo inflável guerra de cotonetes, colchão medindo 5x5m, com proteção de segurança e bastões. 01 diária. Obs: A
EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR o BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis

• 1 preço do portal Colnpras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

16/08/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - Locação de tobogã inflável temático tipo centopeia. Medidas mínimas 7,5 de comprimento x 4,0 alturas x 3,5mts O- diária. Obs: A
EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR

• 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicada 5 no dia 01 /08/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas FInais,

Item 7- Locação de tobogã inflável temático tipo castelo ou similar, com escorregador duplo. Medidas mínimas 6,3 de comprimento x 4,0
altura x 3mts a1 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL PaR MONTAR E DESMaNTAR o BRINQUEDO.

• 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/08/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - Locação de brinquedo inflável tipo giro/relógio radical com 02 bastões, capacidade para 06 jogadores. Medidas colchão 6 mts. 01
diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSÀVEL POR MONTAR E DESMONTAR o BRINQUEDO.

' 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/04/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - Locação de brinquedo inflável piscina de bolinha.. Medidas mínimas 3,Ox3.5x2,5mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 1 1 :30 14:00 ás

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicades no dia
05/1 0/2022. calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item IO - Locação Touro mecânico Largura do colchão 5x5m Com proteção lateral 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É

Rdatôrio gerado no dia 01.'03/2023 14:37:35 (IP: 200.7.2.50}
Código Validação: c4HWrydmL7Qh RIQPSfZWEZgJTs9fbMDB21yUH8pC7QqHU8nPtm6WA%3d%3d
http J/wmv.ban wdeprews.com.br/CertificadoAutendcidade?token=c4HWrydmL70h5c,QPSfZkNEZgJTS9bMDB2 lyUHBpC7QqHU8nPtm6WA%253d%253d 18/ 18



RESPONSAVEL POR MONTÀR E DESMONTAR o BRINqUEDO. o, b,i,q„do, d,„„ã, „t„ di,po,1„eis pa,a uso das 08:ao às: llíld<.' C 4 7

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/1 0/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - Locação de tobogã inflável com obstáculos, pula pula, escalada e escorregador, brinquedo multi cores/arco íris/ colorida. Medidas
mínimas 1 0 de comprimento x 6,0 altura x 4,5mts 01 diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/04/2022, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12- Locação de brinquedo jungee jump com cama elástica, equipamentos de segurança e operador, com medida de até 5mts de altura
Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar disponíveis

para

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

01/1 0/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - Locação de tobogã inflável temático tipo tigre, com obstáculos. pareces de segurança. Medidas mínimas 6.00x 4.00x 2.80mts. 01

diária. Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO. Os brinquedos deverão estar

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01/08/2022, calculado pela

fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - Locação de tobogã inflável temático tipo gato ou similar. com multifunção: pula, pula com obstáculos. e piscina de bolinha, mínimo
de 2500 bolinhas. Medidas mínimas 9 de comprimento

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 01 /08/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais.

item 15 - Locação de brinquedo inflável. tipo Chute ao gol, com Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas faixas contínuas que

protegem o usuário de se machucar na queda, garantindo segurança e muita diversão, onde a

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 1 4/04/2022, calculado pela
fórmula Mediana das Propostas Finais,

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

g1b:ibB;1g;;g13:üXiTÊ{ÉS!87:ãE&gg:1lt;:{6;!?o8=ny=u=EMRryDE:bTàNg;/àE9ã3$s9b M D 8 2 1 y U H 8 p C7QqHU8nPtm6WA9b 253 d %253d@ 17 / 18



' $}À Extrato de fontes Utilizadas neste relatório :'. ) (1 C' 0

W9mq

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Prefeitura Municipal de Laguna Carapã/MS
web.quality sistemas.com.br/processos_licitatorios/municipio_de_laguntcarapa

Data: 28/62/2023 1 6:43:55

Acessar a fonte aIIui

2 - Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde/MT
portal.prefnovamonteverdemt agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx

Data: ló/ 1/2022 19:56:10

Acessar a fonte agrç!!

3 - Compras MT
cidadao. tce. mt.gov.br/licitacao

Data: 28/02/2023 16:23:42

Acessar a fonte aqui

4 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov. br

Data:

Acessar a fonte aqui

::1ão:7ig5:::2íü219EfiT:{f1ggggg:{lgt iii???:ny13 18 R9JF:r7uo{%bTlgifFé?ã3{sc){b M D B 2 1 yUAI p C7Qq H 1 18 nP tm 6WA%253d %253d88 18/ 18



01/03/2023, 16:48 about:blank

{ ) ( 1 0 04

@
REPCJBLÊCA FEDERATiVA DO BRASil

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE INSCRI
29.235.997/0001 ao
MATRIZ

NOME

CONVENIENCIA SALTO CAXIAS LTDA

,O DO NTO (NOME DE FANTASIA)
CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS A ERA DO GELO

'DIGO E DESCO

47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

ÔDICO E ÓÉÉÓO

47.29-6-01 - Tabacaria
47.23-7-00 . Comércio varejista de bebidas
47.869-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP}
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios
mercearias e armazéns

minimercados

DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA M
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

AV IGUACU
COMPLEMENTO
+++Hc+++

1
1
1

'mLIFiõ-
NOVA PRATA DO IGUACU

mRmmM TELEFONE

(46) 3545-1218

ENTE FEDERA' E
+++++

m C

08/12/2017

C

mT
+HH+++

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/03/2023 às 16:47:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

0 ( 1 ('

SoliciÉação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do
Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

O e ma
Unitário

Valor
Total

1 l 3.000 (três mil Õãés) cáéhorro quente
1 com pão francês e duas $a!§ichas

caeia e rngjfIOS e batata palha, com
operadores/pe$8a68 para servir no dia
26/04 durante o dia todo, os pães
devem 8©f ft-esGO, bem
8cõndicionado, ü molho deve ser
servido quente, obrigatoriamente,
assumindo a empresa ganhadora de
servir os pães com o molho quente

-3.001 -tiniê§

1

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:3õ horas na

data conforme especificações do
-!'errno.

Pt
Z C3aír%K'KmmF©fF-M-'--'-*Wf

refrigerantes deverão ser servidos
GELADO, um copo qequeno
descartável para eadã eriança rio dia }

26/04/23. 3 Opções de sabores,
Guaraná, Coca Cola, Fanta
Uva/laranja

Q$10W R$ 5500.m

1
1

08:00 às 1:1:30, í4:00 ás 17:30 horas na

data conforme especificações do
Termo.

Obs: O f©rnecedaí ,deverá dispor de
freezer a ser instalado no local.

RÂZÃO§aCIÀL,Gonvea lemotê soIID CAclas L+da

CNPJ:@www aq. 33S.qq 4 /ooo1 - UD

E-MAiL:

TELEFONE: q8 gIL J. .25 q 14

w„Hw



28/02/2023, 14:35 about:blank

8
DE th

24.1 27.503/0002-71
FILIAL

NOME

FROZI GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

TÍTULO DO (NOME DE FANTASIA)
rlr++A'A R

o M[llMmAl-
47.11-3'02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

ÔDICO É

47.12.1.00
mercearias
47.21.1-02
47.21-1-04
47.22-9-01
47.23-7-00
47.51-2.01
47.53-9-00
47.55-5-02
47.55-5-03
47.61-0-04
47.61-0-03
47.63..6-04
47.63-6-02
47.72-5-00
47.81-4-00
47.82-2-OI
47.8 G9-00
47.89-0-07

'DIGO E DE A

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

R PARANA

CEP

85.598-000

ENDEREÇO ro
F'/IAI KEL_FROZI@HOTMAIL.COM

iNT:FÊimTm (EFR)

TmTéTRTg

ATiVA

h

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nc’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/02/2023 às 45:29:48 (data e hora de Brasília).

1 [ a s l
REP(jBLgGA FEDERATHVA DO BRASil

CADASTRO NACiONAL DA PE$$OA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SiTUAÇÃO
CADASTRAL

O DAS ATIVIDADES ECO dICAS

Comércio varejIsta de mercadorias em geral, com predominância de produtos aIImentícios
e armazéns
Padaria e confeitaria com predominância de revenda
Comércio varejuta de doces, balas, bombons e semelhantes
ComércEa varejIsta de carnes - açougues
Comérc•a varejista de bebidas
Cornérct© varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comercio varejIsta de artigos de armarinho
ComercIo varej:sta de artigos de cama, mesa e banho
ComércIO varejlste de livros
ComércIo varejista de artigos de papelaria
ComércIo varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comérc•o var8j+sta do artigos esportivos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumarIa e de higiene pessoal
ComércIO varejista de artigos do vestuário e acessórios
ComércTU varejista de calçados
Comércle varojis..a de gás liqüeíe ito de petról80 (GLP)
Comércle varejis:a de equipamentos para escritório

minimercados

6
++h++kM

nA O/D

CENTRO
mER

CRUZEIRO DO leu ACU

(46) 3537-1303

mT
24/04/2022

Página: 1/1

about:blank 1/1



MUNiciPIO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU
Estado do Paraná (1 fl ( 1' 0 E

Solicitação de OrçamenÊo

A PREFEITURA MUNICIPAL DE eRUZEiRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do
Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

Descrição Qtde r Valor Valor
! Unitário Total

TW---Á-id - -
1 r m-

com pão francês e duas salsichas
cada e molhos e batata palha, com
operadores/pessoas para servir no dia
26/04 durante o dia todo, os pães
devem ser fresco. born
acondicionado, o rnolho deve ser
servido quente. obrigatoríaiuenie.
assumindo a empresa ganhadora de
servir os pães com o molho quente

1

1

9

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na

data conforrne especificações do
I Termo.

1

1

2 Garrafas de refrigerante de 2L, os
refrigerantes deverão ser servidos
GELADO, um copo pequeno i
descartável para cada criança no dia
26/04/23. 3 Opções de sabores, 1

Guaraná, Coca Cola, Fanta !

Uva/laranja

550 Unic!
1.0 'o o

08:00 às 11:30, 14:00 ás 17 i30 hora§ na

data conforme especificações de
Termo.

Obs:„ , e_€qíReeÊdaruã_§vP?á.,*dLgpag._49
freezer a ser instalado no loeal.

1 J

a

RAZÃO $oeiÃL:

CNPJ :
F4.127.503/0002-718

1.E 90943546.30
FROZI GENEROS

ALIMENTÍCIOS LTDA

E414 /gL:

TELEFONE:

RUA PARANÁ, 744 - CENTRO
. CEP 85598-ooa
1 CRUZEIRO DO IGUAÇU .
nHiBRRi• PARAdr



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

’$. 6

;R:'l :'i'-'f : I'; f, '’f,1 -: 1: 3 :\ : fi ' - (. : f0-S/ 2 i 3 ? R ; ': --'. 2 -lJ-;- fiI; :::il.- : :> ELI ;

: 9

Pesquisa realizada entre 03/03/2023 14:20:22 e 03/03/2023 14:53:05

Em conformidade com a Instrução Normativa N a 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - P;eça calculado bom base na média aritrhética de todos os preços

selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme fnstru®a{Vorrnativa N' 73 de a5de Agosto de X}20, no Artigo 3Q, -A pesc8iisa depíeçasserámateãaR=ada em €!ocurr:uita que oanterá: INC IV lvtêio€$a matemática aplicado para a

definição da \13 ler estimada-

Item 1 : 3.000 (Três Mil Pães) Cachorro Quente Com Pão Francês E Duas Salsichas Cada E Molhos E Batata Palha, Com Operadores/Pessoas Para S
ervir No Dia 26/04 Durante O Dia Toao, Os Pães Devem Ser Fresco, Bem Acondicionado. O MHlho Deve Ser Servido

PREÇOS /

PROPOSTAS

2 / 4

QUANTIDADE

3.000

PREÇO

ESTIMADO

R$ 8,15 (un}

PERCENTUAL PREÇO

MÁXIMO

8$ 8,15

TOTAL.

R: : 24.450.00

1(11 :v= : aI::Tn::::9 1ÓE f 9 ã o P ü b 1 1 c o

l INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSOtINST.FED.MATO GROSSO CA?vIPUS BELA

VISTA

!dantific8çâo
L i1: :a ç ã o p r e ç o

ai/11/2a22 RS8.29Dispensa de

Licitação N'’

56/2022
UASG: 158494

? CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA N'’kegão:4172022
UAse:9277&i

27/Og/2022 R$ 8.131

Valor Unitário R$ 8,15

lterr 2: garrafas de refrigerante de 2L, os refrigerantes deverão 9er 8ervidos GELADO, um copo pequeno descartável para cada criança no dia 26/04

/23. 3 Opções de sabores, Guaraná. Coca Cola, Fanta L:va/laranja 08:00 às 1 1 :30,14:00 ás

PREÇOS /

PROPOSTAS

1 /2

QUANTIDADE

550

PREÇO

ESTiMADO

R$ 11,60 (un)

PERG:N'flIAL PREÇO

MÁXIMO

R$ 1 1 .60

TOTAL

R$ 6.380,00

::ejeInT:':pjtaais órgão Públi„

i gnEFEiTURA ,dUNIClnl DE SÃO 8ENEüiTO

Identificação
L =1 :a ç ã o P 1 e ç o

11/05/21122 R$ 11.60NOPregão:192022

UAS(;:981 547

Valor Unitário

©eÊ

ns 1 l.60

Valor Global: R$ 30.830,00

::1;bi;6::1a3e7;gà::Íü:{{!39ÊT!Ê7ÉEl1;eágêg§!:?ày=/i:SET:: 3i9:RaugB; LTk6JÉeESEgJ o xy ofê252 1h CF 5 N oo252 bm HU 8 nP 1 m 6WA% 253 d o/o253 d@% 1 / 6



f:)(} [ 05 /1Valor gp ficar ela relação ao total

8 1) 3.C)CD (Três Mil.

ca 2) garrafas de...

Detaihamento dos itens

Quantidade

3.000 Unidades

Descrição Observação

3.000 (três mil pães) cachorro quente com pão francês e duas salsichas cada e molhos e batata palha, com operadores/pess

oas para servir no dia 26/04 durante o dia todo. os pães devem ser fresco. bem 3condicionado. o molho deve ser servido quen
te, obrigatoriamente, assumindo a empresa ganhadora de ser/ir os pães com o molho quente 08:00 às 1 1 :30,14:00 ás 17:30 h

oras na data conforme especificações do Termo.

Preço (Camprê$ G9vernameniei$} 1 : Mediana das PreHã8iaü Eihai6

foo. 1 A't . 59 da ag 73 de 85 de AQcsto dê 202{}

R$ 8,29

Órgão: iNSTiTUTe> FEDERAL DE MA'fo GROSSO

lylST.FED.MATa GROSSO CAMPU$ BeLA Vl§Tx\

Aquisição de insurnos para realizar MIni Cur80 ho JENPEX 2022 da ti3MT

CarTll,)us Cuiabâ Bela Vista.

PÃO - PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA. 1 Ir=0 SEMi-DOCEi TIPO

ADÍCIONALBISNAGA. CACHORRO QUENTE

460386 - PÃO

Da 18-

Modalidade:

01/ 1 1 /2022 00:00

DIspensa de Ucitaçãc

NÃOObjeto: SRP:

Identificação:
Descrição:

CatMat :

Di9pensa de Licitação N'’ 56/2022 /
UASG: 158494

Lote/Item:

Ata:

Fonte:

12/1

N/A

www.çonlpfasgQveF namentais.gov.

br

20

U11idôde

lviT

Qu6ntid8de

Unidade

UF:

CNPJ RAZÃo SocIAL DO FORNEe,CDe)R VÀLOFq DA PROPOSTA FINAL

13.617.688/0002-86
* VENCEDOR *

COMERCIO DE ALIMENTOS SÀNTÀ HELENA LTD,q R$ 8.29

Marca’ HOT DOG

Fabricante: Fabric8n@ não informado
Descrição: PÃO, BASE DE FARiNHA DE TRIGO REFINADA. TJPO SEMi'DOCE. TIPO ADICIONAL81SNÀGA„ CAC}+ORRQ QUENTE

Estado: Cidade:

MT Cuiabá
Endereço:
AV PROFESSORA EDNA MARIA DE ALBUQUERQUE AFFI, SN

Telefone:

{65J 3028-6002

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana d6s Propc8La8 Flhuiü

it\c i AR. SO da tN 73 de OS de Agosto de 2Q?e

RS 8.Of

Órgão: CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTA,LEZ A Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/item

27/09/2022 10:00

Pregão EletrÔnIco

NÃO

i'loPregã9:4172022 / 1 ;ASG:q2n44

4/4'2

::11;fiT:33:gE:gIgi::ci17s;â1g7:gg[ef:gti}:3?by:;E2fH:if:: 3i 9ã:1aug:E }#:BeE:;gg J o xyo/6 2 52 h CF 5 NC oo252 bH HU8 nP 1 m 6WA% 253 d % 253 d@g@ 2l6



Quantidade

550 Unidades

:::}:é:sAi?;;I::3:::{ISEg>:ãé:71€7à bl1reá§é&}•§;:?ãy=/;3SF;u?:: 3:98:1aug::LITE%%158 J o xy o/8252h C F 5 N CoP o252 bh HU 8 nPtm 6WA% 253 d %253 df@

Objeto:

Descrição

CNPJ

41 .124.191/0001-80 FELIPE DA SILVA FONTENEU R$ 8,00

Marca: FF PAN

Fabricante: FF PAN
Modelo: PADRAO

DeSCrIÇãO: PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG. NO MÍNIMO 5006. EMBALADO SACO PLÁSTICO COM M) MÍNIMO 10 UNIDADES, CON STAN DO DATA DE FABRIC
AÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.

Estado: Cidade

CE Fortaleza

29.725.927/0001-70 BMP DE SOUSA COMERCIAL BREU
+ VENC/EDOF: +

Marça' Wt\1 ALlt/iENTOS
Fabricante: WIN AUI\4ENTQS

Modelo: ww AI.IhIFNT{.)S

Descrição: Pão Base: De Farinh6 De Trigo Refinada , Tipo Adicional: Bisn898. C8ehorrQ Quente . Tipo: Selr, 1'Doce

Estado:

CE

43.643.494/0001-35

Marca: WM Ai.IMFNTOS
Fabricante: WM ALIMENTOS
Modelo. PADRAO

Descrição: PÃo MASSA FINA TIPO HOT DOG. NO MÍNIMO 500G. EMBAIADO SACO 'LÁSTIC:{) COM NO MINIMO 10 UNIDADES. CONSTANtX) DATA DE FABRIC
AÇÃO E PRMO DE VALIDADE.

Estado: Cidade:

CE Fortaleza

Descrição

garrafas de refrigerante de 2L, os refrigerantes deverão ser servidos GELADO. um copa pequeno descartável para cada criança

no dia 26/04/23. 3 Opções de sabores, Guaraná. Coca Cola, Fanta Uva/laranja 08:00 às 11 :30,14:00 às 1 7:30 horas na data conf

orme especificações do Termo. Obs: O fornecedor deverá dispor de freezer 3 ser instalado no local.

Preço <Compías GovernamenEni q) l:!',iedi3Rg aq$ Prepc6B$ Finüib

hrc. 1 AR. 5'’ da IN 73 de 05 de Agosto ae 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BENEDITO

Objeto:

Descrição:

C;atSer

ConstItuI obJeto da presente IIcitaÇão. a seleção de empresa para o registro de

preços visando aquisições futuras e eventuais de gêneros alimentícios (produtos

de mercearia - parte ii, pães e ovos). eni conforrnidade com a portarIa nu

254/201 6, para atender à demanda da secretaria municipal da saude de

fortaleza. de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo i -
termo de referência deste edital..

Pão ' Pão Base De Farinha De Trigo Refinada . Tipo Adicional: Bisnaga. Cachorro
Quente , Tipo: SembDoce

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Telefone:

(85) 8545-6801

Endereço:
R SARGENTO NERI. 1650

Cidade:

Fortaleza
Endereço:
AV CASTELO DE CASTRO. 206

Norne de Coniotc:

BEATRIZ

N & F DISTRIBUIDORA LTDA

Ielefone:

(85) 8410-ta a . (85) 8546-680i
Endereço:
RUA SARGENTO NERI. 1643

Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de lanches. coffee break
e refeições prontas para atender a demanda de diversas Secretarias do

Município de São Benedito/CE.

Fornecirnento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces - REFRIGERANTE

2L - SABORES DIVERSOS

3697 - FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES

{,1 (: i (J 0 S 5
1_ink Ata

21/1 0/2022 14:01

Ata:

Adjudicação:

Fonte: www+coínpíasgovernamenta is+pv,
br

11 .061

Embalagem 500 G

CE

Quantidade:

Unidade:

UF:

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Em=it

ffcnIercioarepre$entacao@)gmail.corn

as 8,oi

Telefone :

(85) 9834-2382

Email

bmpsousacomerci3l@hotmail. corn

RS 8.05

Email

nefdistribuidor@gmãl.com

Observação

R$ 11.60

Data: 11/05/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

gRP: SIM

Identificação: N'’Pregão:192022 / UASG:981 547

Lote/Item: 2/11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/05/2022 0823

Homologação: 13/05/2022 l1 21

Fonte: ww:47.corrIprasgovemamentai::.gov

.br

Quantidade: 600

3 / 6



Unidade: UNIDADE {) (-i (1' C E 6
UF: CE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.039,1 65/0001-51 J, X. DE ALBUQUERQUE FILHO LTDA

’'VENCEDOR *
R$ 8,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: REFRIGERANTE 2L - SABORES DIVERSOS

Estado: Cidade: Endereço:

CE São Benedito RUA CORONEI, TIBURCIO, 458

leleíone:

(88) 9961-3257 / (881 362tF1785

Email,

henrique$errHgHndeé>hotmail. com

11 .750.292/0001-04 LA EM CASA FREFEICOES LTDA R$ 1 5,00

Marca Marca não InfOrmada
Fabricante: Fabricante não inforrnada

Descrição REFRIGERANTE 2L - SABORES VARIADOS

Estado:

CE

Cidade:

Fortaleza
Endereço
R PADRE CICERO. 100

Telefone:

(85) 3223'2040

[mail
la emcasarefeicoes(dçim ai 1.com

:1:{Bj+fá;;::82i$É18gg::à%gEá§ig?bye1:bcH%E: :: 9 ::1lqu::: gFile?ég;:â J o xy%2 52l111 C F 5 NCo b252 bh HU8 nP tm 6WA%253 da/e 253 d@3 4 ? 6



{ } ( 1 !.-' C!
C, LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos

Item 1 - 3.000 (Três Mil Pães) Cachorro Quente Com Pão Francês E Duas Salsichas Cada E Molhos E Batata Palha, Com
Operadores/Pessoas Para Servir No Dia 26/04 Durante O Dia Todo, Os Pães Devem Ser Fresco, Bem Acondicionado, O Molho Deve Ser
Servido

• 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os di3s
27/09/2022 e 01/1 1 /2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - garrafas de refrigerante de 2L, os refrigerantes deverão ser servidos GELADO, um copo pequeno descartável para cada criança no
dia 26/04/23. 3 Opções de sabores, Guaraná, Coca Cola, Fanta Uva/laranja 08:00 às 1 1 :30,14:00 ás

• 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

11 /05/2022. calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILiZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

gi$gÊW Relatório gerado no dia 03Q312023 14:53:37 (IP. 200.7.2.50)
CódIgO VaIIdação: G4HWrydmL70h5qQPS12WPeFSr2kSaJOXy%2fhCF5NC%2b8qHU88PtHMAJA9l3d'o3d
http JAnwB.bancodeprecos.cnn br/CertiIÉadoAutentIddade?token=<HHWrydrnL70h&IQPSfZkNPeFSr2ksQJOXy%252fhCF5NC?,252b8qHU8nPtmWVA%253d%253d 5l6



Extrato de fontes Utilizadas neste relatório { 1 (1 [ C: : 8

Fontes utilizadas nesta cotação:

www.cornpra sgovernamentais.gov. br

1 - ComprasNet

Acessar a fonte aqui

Data:

::(;b!IT;Ii;:::3:6;ci:7$;â1::{7:gâ8reg§êig;bz:/i:La?::3 :95: :1rg: : g:lge3gk:!E J ox7o/c 252 h CF 5 NC oo252 bh HU8 nP 1 m 6WAo/c253 d % 253 d@8 6l6
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8 REPÚBLiCA FEDERATBVA DO BRA§BL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

M
24.127.503/0002.71
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME

FROZI GENEROS AUMEtqTICIOS LTDA

l ML
vá:+H+A

E l:MBa•HRim=:nliêimi
47.11-3.02 - ComércIo varejista de mercadorias em geral, com predomInâncIa de produtos alimentícios - supermercados

aE ÊKRnTBTFMRs M
47.42-1-00 - Comércio varejIsta de mercadorias em geral, com predominância de produtos aiimenticios - mlnimercados,
mercearias e armazaRS
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9.01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Coméroo varejista de bebidas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5.02 - Comercio varejista de artigos de armarlnho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-tJ•.03 - Comérc•o varejista de artigos de papelaria
47.63-6-04 - Coméroo varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comérc-o varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comérc eo varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

: 47.81-4-00 - Comérc-o varejista de artigos do vestuário e acessórios
I 47.82'2'Ql ' Comércao varejIsta de calçados
' 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás llqüefeito de petróleo (GLP}
I 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

IDIGO E M B

206-2 • Sociedade Empresária Llrnltadu

LOGRADCj®IKd

R PARANA

m
CENTRO CRUZEIRO DO IGUACU

ENDEREÇO ELETRõMo-

MÀIKEL_FROZI@HOTMAIL.COM
TELEFONE

(46) 3537-1303

no

DATA DA

24/04/2022

Aprovado pela ín8trução NormatIva RgB 11e’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/02/2823 às 15:29:48 (data e hora de Brasília). Página- 1/1

8boutibl&nk 1/1



MUNICÍPiO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU
Estado do Paraná

13 0 C C é C)

Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do
Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

VadÉItem. IDescrição

101 nem coTfeit:ado de aniversário de 1

lemancipação púlítica do Município de Cruzeiro doI

Injc+ad.e-
Valor

_ -. Tója!

g30,ao 27g<1), cxp
ttgugçu --. PR Bolo mecIIndo 30 metros de!

comprimento, número alusivo ao aniversário doI

lrnunicípio. Com 40 centírnetros de largura. Com:

iaproximadarnente 450 kg. Deverá ser feito emi

lfôrmas de 30 cm de comprimento x 40 cm de 1

llargura até a metragem total. Bolo com massa de!

lpão de ló branca, intercalado em camadas, com 2:

lcamadas de recheio quatro leites e 3 de massa de!

lpão de 16 branca de aproximadamente 101

lcentímetros de altura. Ou seja, o bolo deverál

lconter 2 camadas de recheio de quatro leites..

'Com cobertura de creme chantilly na cor branca.,

'0 bolo não poderá se apresentar abatumado out

'queimado, deverá apresentar textura rnacia,,

.confeccionados com matéria-prima de boal

'qualidade. Poderá ser feito um dia antes masi
Ideverá ser accndiclonado em cânlara fria. No dial

Ê26 de abril, no harário e local solicitado peial
!cornissão organizadora deverá ser colocado sobre.
ias FTlesas e Fealizado acabamento soíneniê nasl

Ipad:es de ligação, no restante do bolo oi

iacabament:o deve estar pronto, a cobertura deve:

lser de creme de chantiily, dando sequência a toda.

ia dimensão do bolo solicitada. O horário que oI

lbolo deverá ficar pronto será repassado ai

lempresa contratada pela comissão organizadoral
ldo evento. Todo o processo de confecção ek

;armazenamento do bolo deverá ser dentro dob

padrão higiênico-sanitário. A empresa deverá1

;apresentar o Alvará Sanitário vigente. Estrutura„
.organização e instalação e demais itens serál

responsabilidade das empresa.

1

9 1

.A empresa será vistoriada pelo fiscal de contratol
'durante todo o processo.

%Ht5m7woFff}
1.E 90943546-30
FROZI GENEROS

ALIMENTÍCIOS LTDA

RUA PÀRANÁ, 744 - Cl r
CEP 85598-000

ZEIRO DO IGUAÇU



Of.}C' C; 6 1

RAZÃO SOCiAL: E4.127.503/0002-i
1.E 90943546.3Ü

/-FROZI GENERáS
ALIMENTÍCIOS LTD

CNPJ:

E-MAIL:

TELEFONE: RUA PARANÁ. 744 - CENTRO

UHU Z E 1 R O D O rGB8 8 O O O= PA FIA:ÉaHIj



28/02/2023, 17:28
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about:blank
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REPÚBLiCA FEDERATBVA DO BRASIL

CADASTRO NACiONAL DA PESSOA JURÍDiCA

O DE Ih

27,787.207/0001.04
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

22/05/2017

NOME EMPRESA©AL

ROSANA SCHULTZ

IMD
DQCERIA SCHULTZ

O M
56.20-1'04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderant6mente pera consumo domiciliar

\rEÔ
10.92..9-00 - Fãbílçaçã€i de bl3eoito s e bolachas
47.21.1.02 - Peclaria 6 e8nfeitaria com prodoniinância de revenda
IC>.9'1-1'.01 - Fabricação de produtos de panIficação Industrial
10.91-1-02 - FabrIcação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

D nJ

213-5 - Empresário {indIvidual)

R RUA BR CERRO AZUL
EE
SALA COMERCIAL

mI
CENTRO NovA PRATA DO iGU/Leu

(46) 9112'4404

?lÜTB+F-EBFFRT(
W,lá+6

mT
22/05/2037

MI AÇÃO '@W@-

ÂpF€>vade paiü in6iíuçBg ülaiHgjiU gi KgB Hg 5.868, de 27 88 fi8ãBWlbíC; d8 íéie318,

Emitido no dia 01/03/2023 às IB:45:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

abouEblank 1/1



MUNICiP!€> BE CRUZEIRO DO JGUÁÇ~CX 1 €t :' C f 3
Est:ada do Paraná

8®iê€:É{a§ã© €§e OFÇ8wêenÊ©

A PREFEITURA {\MUNicIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU, inscd ia no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de &qaio, 906, em Cruzeíro do Iguaçu – PR, por meio cio

Setor de Compras SOLICiTA orçamento conforme descrito abaixo:

'emancipação política do Município de Cruzeiro da
iguaçu -- PR gaio medindo 30 rneÊros de!

€eíôp?:ihe8€8, nt’!#tera aiusivo ao aniversgrío dcI

imunie ii3$8. Com é}€3 eentírnetros de largura. <:oral

ppfaxitn8d8mente 4§ü Rã, Deverá ser feIto em 1

fõrm8s eie Só cm de comprimento x 40 crn de:

118%um até e meÊrageríi tot:ai. Bolo corri rílassa del
Ê@a de ió branea, intercaiaeio eín camadas, com 2i
}camadas de recheio quatro iel{:es e 3 de rnassa Je!

!pão de ló branca de aprüxinladar8er}te 10:

€eíüíme€rü s de 8jtyre. ou seja, o beta deverái

lconter 2 cã#t3dã§ de recheie de quatro leites, 1

K:am eebertyía dg e?eWIê ehaírÊliiy na cor brãne8.
IO boie riga poderá se ãpresentãr ab8tumada ey,

.que:ina{io, deverá apresentar teaura m8eÊa,

€onfec=ien8des com tnaiéri8.prima de boa,
quaiidadê. Pôdefá ser feii6 um dia aítÊê$ írias;

ldeverá ser 8€eüdicienada er?1 cgrrlâr3 fria. No dIa!

:26 de 3bNI, no hüráriô ê iüeai solicitacie peiai
eaini3são ergânizador8 deverá ser colocado sobre!
BS ínes8s e realizado acabamento somente nas:

lpartes de ligação, na restante da baia a
ncabaínento deve estar pronto, a cobertura deve.

:ser de creme de chantilly, cianda sequência 8.

!toda a dimensão do bolo soiicit6da. O horário que:
'o bolo deverá ficar pronto seM repassado a
'empresa contratada pela corr:issgo organizadora

'ci€> evento. Todo o pracesso de confecção e-

armazenamento do bolo deverá ser dentro de

jpadrão higiênico-sanitário. A empresa deverá,

[apresentar o Alvará Sanitário vigente. Estrutura„

ioqãnÊ2açãc e instalação e demais itens seHl
:responsabilidade das empresa.

!

1

d

i

1
1

, A en:presa será 1/15{eí:3€§8 pelaâs€8i ée e6ntr8{o'

L m 1 H 1 H 1 A I l = 1 r : : :::n:: e1 l t o :: o : :1a c : : 7 7 : 3 nI HjITI IIjI IIi ,. , _ }, , ,

Digitailzacio corn CamScanner
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RAZÃO SOCIAL: RO$ÃNÂ SCHULTZ

CNPJ: 27.787,20710004-94

E-MAIL: doeeria9chul&@t»tamÊ:.corri

TELEFONE: 46 99112.4404 46 99135-1880

Digitallzado com eamscanner
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR_

Pesquisa realizada entre 03/03/2023 1 5:1 9:17 e 03/03/2023 1 5:22:56

ReI;Jt'\IÉO aer:lcItI no dIa 03/03/2023 1 5: 27:32 f IP: 200.7 .?.50)

Em conformidade com a Instrução Normativa N'’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

gig

Item 1 : Bolo recheado e confeitado de aniversário de emancipação política do Município de Cruzeiro do Iguaçu –PR Bolo Medindo

PREÇOS 1

PROPOSTAS

1 /1

QUANTIDADE PREÇO
ESTIMADO

PERCENTUAL PREÇO
MÁXIMO

R$ 740.OO

TOTAL

30 RS 74C>,00 (un) R$ 22.200,00

G:vÇeInca1:::P/t=s Órgão Público Identificação
Data

Licitação
Preço

1 COMANDO Dó ExeRciTOICOM#\NDa 10 REGiAO MiLiTAR/MEX Dispensa de

Licitação NO

26/2022

O1/06/2022 R$ 740.00

UASG:

160047

Valor Unlíário R$ 740.00

Valor Global: R$ 22.200.00

Valor do Item em te}2ção ao tefal

6 1) 13cgo rech96do u...

Detalhamento dos itens

:1ã?jg;;agE:88g;:gg&feíF:{ig3}!!! : 55l1âVdfLu7RE:#giRIfp:Ê! e1kbb1spQ J o mJ u s K d1)\Q 8 q HU 8 nP tm 6WA% 25M % 251qIdW 1 /+
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WWW@WMR@
Quantidade

30 Metros

Descrição Observação

Bolo recheado e confeitado de aniversário de emancipação política do Município de Cruzeiro do Iguaçu - PR Bolo medindo 30 rnet

ros de comprimento. número alusivo ao anIversárIO do município. Com 40 centímetros de largura. Com aproxImadamente 450 kg.

Deverá ser feito em fõrmas de 30 cm de comprimento x 40 crn de largura até a metragem total. Bolo com rnassa de pão de 16 bra
Rca, intercalado em camadas, com 2 camadas de recheio quatro leites e 3 de massa de pão de ló branca de aproxirn3damente -0

centímetrl is de altura. Ou seja, o bolo deverá conter 2 camadas de recheio de quatro leites. Com coberturâ de creme chantilly na c

or branca O bolo não poderá se apresentar abatumada ou queimado, deverá apresentar textura macia. confeccionados com mate
ria-prima de boa qualidade. Poderá ser feita um dia antes mas deverá ser a60ndicionado em câmara fria. No dia 26 de abril. no har

ário e locd solicitado pela comissão organizadora deverá ser colocado sobre as mesas e realizado acabamento somente nas part

es de ligação. no restante do boto o acabamento deve estar pronto. a cobertura deve ser de creme de chantilly. dando sequência a

toda a dimensão do bolo solicitada. o horário que o bolo deverá ãcar pranto será repassado a ernpresa contratada pela comissão

organizadora do evento. Todo o processo de confecção e armazenannnto do bolo deverá ser dentro do padrão higiênica$anit#io.

A empresa deverá apresentar o Alvará Sanitário vigente, E$tíutura. orgêniz8ção e instalação e dem8is itens será re$pon$8bilidEJe

das empresa. A empresa será vistcriada pelo fiscal de contrato durante todo o processo.

Preço (Oompra8 Govarn8rilent8i8) 1 : Mediana dao Propayta8 Firiai9

taG 1 AR. 53 da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

R$ 740.oa

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 10 REGIAO MILITAR/F.4EX

Objeto: A aquisição dos serviços abaixo visa atender a demanda ao atendimento no

apoio aos eventos do Programa Conheça o Seu Exército, regulados pela Ordem

de Serviço 001 - Seç Com Soc/l aRM Do Colnando da loRegião militar. por meio

da contratação de serviços de Coffe Break, que será realizado no dia 21 de Junho
de 2022 para os participantes da atividade supnmencionada.

Data:

Modalidade:

gRP:

Identificação:

01 /06/2022 00:00

Dispensa de Licitação

NÃO

Dispensa de Licitação ND 26/2022 /
UASG: 160047

1 /1

N/A

Lote/Item:

Ata:

Fonte:
Descrição: FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES / SALGADOS / DOCES -

SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS COMPOSTO: TORTAS

CONFEITADAS, BOLOS CENOURA COM CHOCOLATE MINI SALGADOS

VARiAOOS, MiNI SANOUíCHES. pÃo RECHEADO E pÃo DE QueiJO

CatSer: 3697 - FORNECIMENTO DE REFEICOES / LANCHES t SALGADOS / 00(;ES

www.compra sgovernamenta is.gov.
br

3

UNIDADE

CE

Quantidade:

Unidade:

UF:

CNPJ RAZÃo §OGiAL ea FÔRNe6EDÜR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.274.702/aGai,89 JULiETA MARiA CRUZ UMA

* VENCEDOR *
R$ 740,00

Marca: Marca não inform8dB
Fabricante: rabrícante não informado
Descrição: SERVICO DE CDFFE BREAK PARA 50 PESSOAS coMPOSTo: TONFAS CONFEITADAS, BOLOS CENouRA COM CHOcoIATE. MINI SALGADos VARIA
DOS. MINI SÂNOufCHES. PÃO RECHEÂDO E pÃo OE queIJO

Estado: Cidade:

CE Fortalez6

Endereço:

R PADRE FRANCISCO PINTO. 318

Telefone:

(86) 3223.9943

Email:

julieta.vitorIa@gmail.com

f::Ji:1g1;;ã=:3:5:t78;É:{(€€1$:ífig;=?!!! : :381TJ:PTB;hE1B6Jãfg Pp3:8 aM1 Q J o mj u s I < dIJ11 Q 8 q HU 8 nP tmWA% 2pu % 21b1

w§
214



tÔ LAUDO DA COTAÇÃO i? €ic' e é 7

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Bolo recheado e confeitado de aniversário de emancipação política do Município de Cruzeiro do Iguaçu -PR Bolo Medindo

• 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Púbiica de licitações homologadas/adjudicadas no dia
01/06/2022. calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

• Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do rneio (no caso de núrnero impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

8 !Mó:tifJ:8;?;Ji’v8fr?11Í#:JgiikfJe2FolZêâ:bmusKczAa8qHu8„p1,„6WA%3d,/,a
httpi/w"v'banwdepF«o$'cD'TlbdCeftncadcA'Jte'lticnade?token«:4HWrydmL70h5lOPSIZkNPeFsr2ksQJOKbJusKaZAn8qHU8nptrn6wA%253d%25&I 314



i.? € 1 C' C’ C 8
xi Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

»Xr13i8ãn@êWl:#m©WWi%JiZ6maigc3KÕHeEiffiiai«ÍÊWÉiaH

Fontes utilizadas nesta cotação:

www.comprasgovernamentais.gov.br
1 - ComprasNet Data: 0 H83/2023 15:23:03

Acessar a fonte aqui

::11gà8j;gT;:::1}:1::88ggTIÉIÊEle?:gia:?:1f! : :15l;1:17d=L3%EbmgjH:#P3:g C1l2ll1 1b1lIb 5 QJ o Abjus KIm08 q HU 8 nP 1 m6WA%5111 %253clW 4/4
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@
REP(jBLiCÂ FEDERATiVA DO BRASil

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDiCA

NÚMERO DE

ia571.902/000i-67 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/09/201 0

mo
MARISETE FABIAFIA LÀNGFIER

m
«düü«iAú

wd DE FAm

D abEI
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e simIlares

mA SDEO
47.23.7.00 - Comércio vareJista de bebIdas
10.53'8-00 - Fabricação do sorvetes e outros gelados comestivêis
47.29-6-99 - eomércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos aIImentícios não
especificados anteriormente
56.11.2.01 - Restaurantes e similares

êíõiEaF rA EMA

213-5 • Empresário {Individual)

LOGRADÓ

AV 26 DE ABRIL

STRITOA

CENTRO
MUN11

CRUZEIRO DO IGUACU

: ENDEREÇO ELFfRÕNICO - - -- -– – - –-– ––- t––Í'ÊLÊFONE

1 l 1 {48} 3572.1412
+n8U#A+n--'Rn'mbnsn.-KU,

tütB?IGF:qKT17êwãl$gÂlmf€f
+Ü+ÜÜ

i

ms A

16/09/2040

lmTFãrãW

AprQvgü§ pq 16 in$iruç80 NormatIva RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 2810212023 às 16:13:12 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

i1 CiC C 7 0

Solicitação de Orçal?lento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do
Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme dncrito abaixo:

IDescrição Quantidade Unidade' Valor,
Und

und } W

Valor
Total

o

lsabores diversos. Deverá oferecer a opção doI
isorvete zero lactose.

:A ser servido pelo fornecedor, no dIa 26/04/2023,
08:00 às 11:30, 14:00 ás 17:30 horas na data.

jconforme especificações do Termo.
IO fornecedor deverá dispor de freezer a ser}
linstalado no local

f„1 1

RAZÃO soeiAL
67IACNPJ

E.iUAil

TELerQí\IE, k46} 38c( o 1 5À27
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8 REP(gSLÊCA FEDERATêVA DO BRASIL

CADASTRO NACiONAL DA PES$OA JURÍDiCA

-NÜMDl
23.080.629/0001 =94

NOME

SORVETERIA BIG LAKE LTDA

DO

BIG LAKE
TO (NOME DE FANTASIA)

Et;õTã&FBE N IPAL

10.53-8-00 - FabrIcação de sorvetes e outros gelados comesHveis

êóbido–é
10.93-7.01
10.93-7-02
46.39-7-01
47.21-1-04
56.11 -2-03

mtM®!
Fabricação do produtos derIvados do cacau e de chocolates

de frutas eristalizacIas, balas e semelhantesFi
úacadista de produtos alimenticios em geral

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

=6õTêTE I IICA

206-2 - Sociedade EmpresárIa Limitada

D'm
R JOSE DE ALENCAR

’0
+r$thkltit+h

CEP

85.598-000 FOZ DO CHaRM
0

CRUZEIRO DO IGUACU

6
DARCI-JESUS@HOTMAIL.COM (46} 9 905€4§6/ {46} 9194-6390

mAÁn' O CADASTRAL
17/08/2045

n'm'
++++ eÉ++

Aprovada pala inshu8ãã N,sri%ativa F{FEB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

EmitIdo no dIa 28/õãf2t128 à9 qB:14 :20 (data e hora de BrasíIIa). Página 1/1

about:blank 1/1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO iGUAÇU
Estado do Paraná

i) f 1 (',072

SoiiciÊação c$e Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do
Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

ltém : -iDégbHéãÕ. :.= 1-(ãCfàrltiã-ádê:Uhidadé **Vàlór,
uh’d

!-: . Válôr
i Tót-al

1 :Sorvete tipo cascão com duas bolas de sorvete emI 3.000

:sabores diversos. Deverá oferecer a opção doi
:sorvete zero lactose.

und

IA ser servido pelo fornecedor, no dIa 26/04/2023,,
108:00 às 11:30, 14:00 ás 17:30 horas na data!

lconforme especificações do Termo„
IO fornecedor deverá dispor de freezer 8 ser'

Éinstalado no !ôeal, utensílios e pessoal.

4 ,@ 10.m\w

*»=Ã' ;''”': ~54, a,KL &&da
CNPJ: aJ. 080.6é29 IOtE,a 'gq

VW'LAA»Rtald .Mr, . b,
TELEFONE: L46- 999 05 _6q 56



28/02/2023, 14:35 about:blank
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@
REPÚBLgeA FEDERATBVÂ DO BRA§gl

CADASTRO NACiONAL DA PES§OA JURÍDiCA

NÚMERO DE INSCRI

24.127.503/0002-71
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/04/2022 1

NOME

FROZI GEFqEROS ALIIWENTICIOS LTDA

I

ao
47.11-342 - eomércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos aIImentícios ' supermercados

OO E DES

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
mercear:as e armazéns
47.21-1-82 - Padaria e confeitaria com predominância de revend
47.21-'1-04 - ComércIO varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9.01 - Camérc:o varejista de carnes . açougues
47.23-7.BD - Comércio varejista de bebidas
47.51•'2-.n1 - Comércio varejista especIalizado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 . Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-113 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-o-al - ComércIO varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6.01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-.6..02 - Comércio varejista do artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumarIa e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2'01 - Conrérc:o varejista de calçados
47.84'9-00 - C;amém:o varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-07 - Comérc:o varejista de equipamentos para escrItório

minimercados

-CÓDIGO EDÉSCRÍç–Ãó–NAmlm
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

eRUZEIRQ DO iGUAC;U

MAIREL FROZI@HOTMAIL.COM
Eng
(46) 3537..4303

ATIVA
DATA DA

24/04/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução iq6nnaUva RP i3 tI- 1.868, de 27 de dezembro de 2e1 8.

Emitido no dia 2810212023 às 15:29:48 (data e hora de Brasília>. Página: 1/1

8t90u!:blank 1/1



MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná 11 (1 C 07 4

$oiiciiação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001-44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por meio do

Setor de Compras SOLICITA orçamento conforme descrito abaixo:

:lté.fii

1

}É?.êÍjfiêgP-F:1;i:. gi$Ê:$4::}: :a

UFiêiz=r:;
'{vãl:df
;+ãiàl ia

:Sorvete tipo cascão com duas bolas de sorvete em 3.000 und
lâLOC:>

:sabores diversos. Deverá oferecer a opção do
lsorvete zero iaetose.

,A ser $eEvido peiü fe?ãee8d©r, n© dIa 26/(34/2823,
108:00 às 11:38, 14:60 ás 17:36 horas na data
lconform8 egpeciãe ações do Terry,o.
1 €3 fornecedor deverá dispor de freezer e sei

linsi3iacio no !ocai, utensílios e pessoal.

1

RAZÃO SOCiAL:

k=='W?gW":„Lu

CNPJ:

E-MÂÊL:

TELEFONe:



( 1( 1 CCI 7 5

Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para contratação de empresa
para Locação de brinquedos infláveis, sorvetes de bola, cachorro quente, bolo de
metro (30 m) e refrigerantes para o dia do município, que atendem as especificações,
condições, quantidades e exigências constantes no termo de referência.

Cruzeiro do Iguaçu, 08 de Março de 2023.

R=;Í;rraMR;aITas

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação para 2023:

03 - Secretaria Municipal de Administração;
001 - Atividades Administrativas;
04.122.0003-2008 Desenvolvimento das Ações Administrativa;
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Autorizo, cumpridas as

formalidades legais. Encaminho
ioria Jurídicaa

Em:a b/2023

/é<9#{ AR 7O N / O G E L A EN



Municipio de €?ru2eir© €go iguaçu
Solieitação 42/2023

jI ( 1 CJ' C ;’ 6

TáR&Rima
Nünero

42
$pll8ltant9
Q&i@ Num

586,6 6HLCDqOIR L8Rn§ DA SILVA
Lçe$1

300i GABiNErE DO SECRErAR©
ÓFg ãO

03 SECREfARA DEAEhMINI$TRAQ-K)
Forma do pagamento
Dqseriçà:1

30 131AS AFÓS awssÁo nA NOTA nsaâ,L
Elrtrüga
19981

Os produtos. objeto deste certarrn, deverá ser entregue (sem ônus de entrega), no CarTpa Municipal

Gentil Bertoldo. situado na Av. 13 de rrnio, Cruzeiro do Iguaçu, devendo estar em pleno funcionamento no
dia 26 de Abril de 2023 das 8:00 da manhã às 18 h

P&jiIIa 'l

TipO

Contra{ação de $erviçü
Enitido om

09/03/2023
Proooe$o Ger4do
NürnFg

83/2023

Qu8rüldabçbi iaas

19

Tipo

Deo6sito bancário

Prazo

5 Dias

Wa
1 - ns?8crrICÀÇÃo DO 08ú8vo;
t:7 oI;1 jaca llai.Eabó aio é Regl8C ro ele ?rüçe bara a COnteaüaDão da 6mpr© sds hog $egu:Int;e 3 ramos , locação
da Dri-nquecIDa iniláveis , fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta
metros de campxinlentos ( 30 m) e fornecimento ae =ef=lgerantas para o dIa do munIcIpio 26/ 04 , quarta
feira . a 3 brinquedos deverão ser lnsta:Lados no canlpe de fut:ek70i GentII BeI toldo IOcallzadQ no
cençr9 do na AV. 13 de maIo, mqntci,pio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo fIcar aberto a ut:iIi=êí,ao
das 8boa da manhã às 17 : 30 h com Intlarva:Lo congo raio de8çrjgão em anexo .
gerIdo qua a enprü3a coneraEaela üorá re$pon3,\vel pela parte elétrica e Monitores para gerencIar os
brInquedos durant:8 o even bo . O obj©bo abrange pela üentrab€,da toda a entrega, atLas , procedin tentos ,
de$.Locdment:o nece$sári88 ao seu pleno, total e Integra:L cumprimento, bem como todas as demaIs
atrt.t}u_áções e respen$âbilldüçles para o f :Lol eump=iwen ua da abl et:o

2 -, JUSTIFiCATIVA:
JuÉeiZiêãHao ê çon€yôtüt;go deta gb$3€ob gj# ;{148 hi: 4áü u}„àllaãdc,6 pó Éa âa gel:( Iv&düd$3 de comemoração
ou dia do Mun i,cipá,a a qual eamf,no#as 89 oili 26 do àb2i1, à açAO prQpüüea é uma forma da Intervenção
social pl&ne3 ad& que ter,1 por obj ativo est&mulay ü vale2izdção leea:L , o convIvio em gocleíJ8do e a

e9cjmuleçáa ela nuniçlpalldada ,

Ac3anaIs, -a aquisição doa ab]©t08 er,oontra red$181eIa na i,81 1162/2017 em seu art, 4 ') o qual d:Lsçieie :
tsP:Lca o Poder ExecutIve MunicIpal , autogj8üdo Fã=a e8e;4 êvent;a cia eRDZEiROFEiST, realizar despesas
com aIImentação aos 8ervicleyes municipais e dei,’,ais participantes da cartlanotação ,do anIversário da
MunIcIpIo, de3pesag com d8eo ração, hononagen8 , eantrat:ag&a da show musIcal ou outra - apresentação
arti3tica, locação ou aqui8ição de nat8riaÊs { . . . ) “

C€xligo Nome
046467 Locação de tobcgã Inflável formato escalada. MedIdas minima 6,Sx 6,O rn

Unidade Quantidade

UNiD 1.00

Unitário -Valor

1,713.33 . . 1.713.33

Loe2ção d6 tobõgã IRflávQ! ÇcrMüio a8e&lada. Medidas rninlma 6,Sx 6,0 metros. eapaeldado
pan 300 kg. Compol+am ori8nça6 o üté adultos.
01 diária,
Obs: A EMPRESA eot-iTRATAt}A É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR o
BRINQUEDO
Os brinquedQ8 doverào e8tar dIsponIveis para uso das 08:06 ó3 14:9õ
14:00 ás 17:00 hans na data conf orüt8 8spa6iíi8aç88s do Teatro

046468 Locação de tobogá inflável tomático tipo palhaço/clreo. com 060ad8 eee

Locação de tobo9ã inflável temátioo tipo palhaço/circo. corn e8c8d8 acesso, paíeces de
segurança. MedIdas minIma$ 9,Sx 6.80x 4,20mt s.
01 diária,

UNID 1 .oo 1.373. 33 1. 373.33

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSÁVEL POR MONTHI E DE8Meiq%R o
BRINQUEDO
Os brinquedos deverão estar di$ponivei6 pen uso da8 08:00 à$ 11: 8G

14:00 ás 18:00 hora6 Aa data conforme espBeifleeções UD ToRDO,

Locação de cama elástica r»edindo 3,7mls. MInimo 1001<9, ao#1 rede de pro046469

Locação de cama elástica medIndo 3,7mt$. MInimo 100kg. corri rede de proteção e escada de
acesso
01 dIária.

UNID 2.00 460.00 920.00

< asa: 5BI o mam
A



RHuniclpia e:ge <;ruzeêro cio iguaçu
Solicitação 42/2023

!: 1 (1 C' 0 7 7

Pégina2

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O
BRINQUEDO,
Os brinquedos deverão estar disponIveis para uso d86 oe:oo às 1 1:30
14:00 ás 18:00 horas na data corúonbo esp8alfle6ç6e8 do Terme.

Locação de tabüaã inflável tradicIonal duplo com escalada e oaaorrea6d

Locação de tobogã inflável tmdlolonal duplo com oscalada e 86caG8g8düi’. Modide8 mininr86 10)€

6,Sx 3,5nlts.
0:1 diÁria.

046470 UNID I . OO 1.023. 33 1 . 023.33

Obs: A EMPREgA CONTRA’FADA É HE8püNgÀVEL PGa M6H MR E ÜEÜMÔN;KB o
BRiNQUeDO,
Os Drillquedas d6veíão e6tar dIsponiveIs para u6e das 68:00 às 14:30
14:00 á6 18:00 hong na data aonforrüo 8speoiflcaçõ68 do Termo.

Locação de brinquedo inflável gu8}18 do cotonetes, colchão m$dlrrdü gx 5

Locação de brinquedo inflável guam do cotonetes, colchão medindo hSm, ear,l proteção do
segurança e bastões
01 dlõria.

046471 UNID 4,00 1 023, 33 1 . 023,33

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSÁVEL ?aH MOU%R E 8E8MON7Ân ü
BRINQUEDO

Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:oo às II:30
14:00 às 18:00 horas na data conforme esl»ctficações do Termo

Locação de tobogã inflável temático tipo centopeia. Medidas minimas 7.

Locação de tobogã inflável temático tipo centopei2. Medidas mínimas 7,5 de comprimento x 4.O
alturas x 3,5mts
01 diária.

046472 UNID 1 ,00 1.013.33 1.013.33

Obs: A EMPReSA CONIÊÀ7AOÂ Ê RDS?aN 6,',VEL põn Moi,iVÁn e ÜÊ9MONVÂR €>

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar di6ponivols para uüo d 86 08:88 á3 II: 50
14:00 ás 18:OQ horas na data conf ano 8$pecific8çõe8 do Termo.

Locação de tobogã inflável tBmáUCO tipo castelo ou sImilar, com 6800í

Locação de tobogã inflável temático tipo castelo ou similar, com 0860rrog8eor duplo. MedIdas
mínimas 6.3 de comprImento x 4,0 altura x 3mt8
01 diária.

046473 UNID 1.00 1.013.33 1.013.33

Obs: A EMPResA CONVRATAÜA É RE8PotJSAVEL PÔR MONTAR e DE8M6NfÂ}=: o
BRINQUEDO.
Os brinquedos deverão 6&lar dI$pbítlvülü pára u 80 aaa ü8ldO à9 q 4:30
14:00 às 18:00 haHa na düia ooniornre e3pgcificüçõe9 do T6r,7,6.

Locação de brinquedo Inflável tipo giro/relógIo r8dtcal com 02 bastões

Locação de brinquedo Inflável iipo giro/relógio radical com 02 ba3tõ8s. capacldad8 para 06
jogadores. MedIdas colchão 6 mts.
OI dIária,

046474 UNID 1,00 -. 713, 33 1.713.33

Obs: A EMPRESA eONTRAi’ADA É RESPON8ÂVal peR MONTAR E üe8MeN'ieAR O
BRINQUEDO.
Os brinquedos d6veíão a&lar disponiveis par6 u80 das 08:00 às II:30
14:00 às 18:00 horas na data conforme especificações do Termo.

Locação de brinquedo inf Iáv”el pl88ina dê boIInha,. Medidas minimas 3,0

Locação de brinquedo inflável pi8eina de bolinha.. Medidas minima 3,03<3,5x2,5mts
01 diária,

046475 UNID 1.00 608, 83 608.83

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O
BRINQUEDO.
Os brinquedos deverão estar dl8ponlv els para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 18:oO horas na data conforme especificações do Termo.

Locação Touro mecânico

Locação Touro mecânlco
Largura do colchão 5x5m

Com proteção lateral
al diária.

046476 UNID 1 ,00 1 . 480.00 1.480.00

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DesMONTAR o
BRINQUEDO.
Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificaçõ& s do T8rmo.

046477 Locação de tobogã inflável com obstáculos, pula pula. escalada e escor

Locação de tobogã inflável com obstáculos, pula pula, escalada e esconegador, brinquedo multi
cores/arco iris/ colorido. Medidas mínimas 10 de comprimento x 6,0 altura x 4.5mts
01 diária.

Erritido pa: KELU MORESC)Ul. m \erséo: 5531 o

UNID 1,00 1.123.33 1.123.33
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Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O
BRINQUEDO
Os brinqu8dos deverão estar dI$ponívoi9 para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações do Tenno.

048478 Locação de brinquedo jung8e jump com cama elástica, equipamentos de $8

Locação de brinquodo jungee jump com cama elástica. equipamentos de 8egumnç8 e operador,
com medida de até 5mt 8 de altura
Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O
BRINQUEDO.
Os bHnqu8dos deverão estar dIsponíveis para uso des 08:00 à$ 11:30
14:00 ás 17: 30 h8H6 nu data oonf crise e8püalfieaçõos do Ter#18,

UNID I . OO 3. 300.00 :: 300600

046479 Locação de toboGá ira lável temátIco tipo tIgre. com obstáculos, parece

Locação de tobogã inflável temátiao tipo tigre, com obstáculos. parece s de s8guranço. tvledtd8$

mlniFrag 6.Dax 4,Qc>x 2,BC>mts.
01 dIárIa.

UNID 1.00 1.013.33 013.33

Obs: A EM?REgA ee>hl$RÀ?A»À É FIESRÔNÜÀVEL paN MOn?AR e OEBMONTAR ü
BRINQUEDO
Os brinquedos deverão estar dIsponíveIs para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme 8$pcctficaçbs do T8rmo.

046480 Locação de tobogã inf láv et temático tipo gato ou similar. com m ullif Lin

Locação de tobogã inflável temático tipo gato ou similar, corn rnuttif unção: pula. pule com
obstáculos, e piscina de boHnha. mínimo de 2500 bolinhas. Medidas minimas 9 de comprimento
x 4.0 altura x 4mts
01 diária,

UNID 1.00 1 003.33 1.003.33

Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O
BRINQUEDO.
Os brinquedos deverão e8tar disponlv6i8 para uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme 8sp8eifieaçõe3 do Termo.

Locação de brinquedo inflável. tipo Chute ao gol. com Quadra de Futebo

Locação de brinquedo inflável, tipo Chute ao gol, com Quadra de Futebol de S8bào inflável com
exclusivas faixas contínuas que protegem o usuário do se machucar na queda, garantindo
segurança e muita diversão, onde a pessoa que irá chutar 6 d8saíiada a certas a bola no gol,
faando máximo de pontos possíveis para todas a idade com a 8 seguintes medidas mlnimas.
3,3Dm largura. 3, 5t>m comprImento e 2.50m altura.
01 dIária,

OBs: A EM?RESA GONvnAVADÀ Ê REb?aNSAVEL noR MÔNfÃR a BEgMÕNTA Bt o
BRINQUEDO
Os brinquedos d8verão estar disponiveis para uso da8 Oü:Oõ às 14:30
14:00 ás 17:30 horas na date conf orm8 08p88ificaçêe3 do T6fnla.

046481 UNID 1.00 600.00 600.00

TOTAL eB.922, 13

1b{$%§;:4íê;
Código

046482

Nome

3.000 (três mil pães) cachorro quente com pão francês e duas salsichas

Unidade

UNID

Quantidade

3.000.00

Unitário
8,10

Valor
24,300,00

3.000 ({ré8 mil Dãe6) cachcrm quonto com pão francês e duas salsichas cuda e moRtos a batata
palha. com operadores/pessoas para servir no dia 26/04 durante o dia todo, os pães devem ser
fresco, bem açondicionatto. o molho deve ser servido quente. obrigatoriamente. assumindo a
empresa ganhadora de servir os pães corri o molho quente

046483
08:00 às 11:30.14: 00 á6 17:30 horas na data conforme 6spacificações do Termo.

garrafas de refrigerante de 21.. os refrigeraotes deverão ser servidos

garrafas de refrigerante de 2L, os refrigerantes deverão ser servidos GELADO. um copo
pequeno descartável para cada criança no dia 26/04/23. 3 Opções de sabores. Guaraná, Coca
Cola. Fanta Uva/laranja
08:00 às 11:30.14:00 ás 17:30 horas n8 data conforme especificações do Termo.
Obs: O fornecedor deverá dispor de freezer a ser instalado no local,

UNID 550.00 1 1.20 6. 160.00

TOTAL 30.460,00

+jJ

#$18 ti
Ht:

Código
046484

Nome

Sorvete tipo cascão corn duas bolas de sorvete em sabores diversos.

Unidade

UNIDDe

Quantidade

3.000.00

Unitário
7.00

Valor
21.000.00

Sorvete tipo cascão com duas bol8s do goa? eto em sabon8 dlver808,
do sorvete zero lactose.

A ser servIdo pelo fornecedor. no dia 20/04/2023. 08:00 às 11:30.44:oo ás 17:30 horas na data
conforme especificações do Terrno.
O fornecedor deverá dispor de freezer a ser instalado no local, utensil ios e pessoal.

Da\1 erá QÍarôcer a opÇão

Errütido pa: KELU MORESQUI. rn \ersão: 5531 o QÜQBna23 08 17' 18
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21.000,00TOTAL

Za'e

OÓ4'L6tkbõã: : 1;;; i
l:1:}++: {: : :i ;:9+

'$}:{q ;+}:{

Código Unitário

818.33046485 Bolo recheado e coníeitado de aniversário de emancipação política do M

Nome Unidade Quantidade Valor
24.549.90

Bolo recheado e conf eit3do dâ anIversário da ernanciFação poIItica do MuRiel Fio do e wzeira do
Iguaçu - PR Bolo medindo 30 metros de comprimento, número alusivo ao êniver$ário do
municipio. Com 40 centímetr06 de largura. Com aproximadamente 450 kg. Deverá ser feito em
fôrmas de 30 cm de comprimento x 40 cm de largura até a metragem total. Bolo com massa de
pão de ló branca. interc8lado em camadas. com 2 camadas de recheio quatro leites e 3 de
massa de pão de ló branca de aproximadamente 10 centimetras de altura, Ou seja. a bola
deverá conter 2 camadas de recheio de quatro leites. Com cobertura de creme chantilly na cor
branca. O bolo não poderá so apresentar abatumado ou queirnado. deverá apresentar toxtua
macia. conf eccionad06 com matéria-prima de boa qualidade. Poderá ser feito um dia antes mas
deverá ser 6condicionado om câmara frIa. No dia 26 de abril. no horário o local solieitado pela
comissão organizadora deverá ser colocado sobra as meses 8 realizado acabamento somente
nas partes de ligação. no restQót8 do bolo o acabamento deve 8 star pronto. a cobertura deve
ser de creme de chantilly . dando sequência a toda a dimonsão do bolo solicitada. O horário que
o bolo deverá fIcar pronto será repassado a empresa contratada pela comIssão organizadora do
evento. Todo o processo de confecção e armazenamento do bolo deverá ser dentro do padrão

higiênicbsanitário. A empmsa deverá apresentar o Alvará Sanitário vigente. Estrutura
organização e instalação e demais itens será responsabilidade da empresa.
A empresa será vistc>dada pelo fiscal de contrato durante todo o processo.
Horário e local a combinar.

M 30.00

TOTAL 24.549.90

á4.9ãã,03i:€É*iBTf5.1:i:1
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PREGÃO
àÓ

nLETRQ949eO
all

Üq§/2623

GB}gT€ê
Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos infláveis,
fornecimento de soIvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros de comprimentos (30 m) e

fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira. Os brinquedos deverão ser
instaiados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro
do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das 81l00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme
descrição ein anexo.

Valor total: R$: 94.932,03(noventa e quatro mil noveeentos e trinta e dois reais com três centavos).

aAbr

DATA DA §g§§ÃG PWBLg€À 24/03/2023
Avenida 13 d==ame 1=r :mM8MIi
CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: bcüacaQacruzeirodoibuacu.ur.gov.br - Telefone: (46) 3572-8018 Página 1



bau ivicÍFro Dn CNUZÊ;iHO no KxiÂÇU
Estado do Paraná

!1) 1 : (' [ ei

EDiTAL DE PREGÃO (ELETRÔN{CO) N' Oí8/2823
REGiSTRO DE PREÇOS

DATA DA REALIZAÇÃO : 24/03/2023
HORÁRio DE iNf(:!o DA DiSPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do i>/i!!nicípio de Cruzeiro do iguaçu - Paraná
www.gov,br/compras/pt-br “Acesso identificado”

EXCLUSiVO PAga\ PARTiCiPAÇÁ© DE Mi(=ROETWPRÊSAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E MiCROEMPREENDEDOR XNDIVIDUAL (iMEI)

o MubliCI rio OE CRUZEiRO DO IGUÂÇU, astado do ?araná, inscrito no CNPJ sob n.g95.589.230/000r-
44, através da Secretaria de Administração, iocalizada na Avenida 13 de maio - 906 – Centro - Cruzeiro
do Iguaçu - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen/ torna
pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PRE(;/\O ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE/ para atender à solicitação da Secretaria solicitante, cujo o objeto é,
Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos
infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros de

comprimentos €30 1n} e forrleciraerito de refrigerantes para o dia do município 26/04f quarta feira. Os
brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro do na AV.
13 de maio, murtícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das 81l00 da manhã
às 17:30 h coin intervalo conforme clescrição em anexo.

DATA E FIORA DA ÂBERTEi}{A [3A SESSÃO PtJBL ICA:

24 de Harga de 2028 as 89:88 i!©pas

UA§€;: 983473 -, PREFEiYt}RÃ @{{}Ni€eiFÀL BE g::Rü2ÊiR6 DG iGUAÇU/PR
Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/MD

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos,
da Lei ng 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal ng 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei
Complementar ng 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.9 147, de 14 de
agosto de 2014, Lei Municipal ng. 3.906 de 19 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal ng. 4.378 de
09 de março de 2016, Decreto Municipal ng 251, de 20 de maio de 2020 e legislação complementar aplicável
e, no que couber, na Lei Federal n.9 8.666 de 21 de junho de 1993.

São Pregoeiros deste Município de Cruzeiro do Iguaçu, Sirlei da Rocha e Kelli iVioresqui, designados pelo
Portaria ng 6017/2023 de 06 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
Edição 2.529.

1 oo ©NCÀMiNNÀf©Éüv-óbÂ-Éãopo STA: nê}éuMEN–To-$ 68 nÂBrL{TÃÇÃO E ©Â SESSÃO PÚ8LICÂ

1.1.

1.2.

O recebimento das propostas, envio dos documantos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www/.gov.!3r/compras/bt-br,

A abertura da sessão pflbiica do PREGÃO ELETRÔNiCO ocorrerá 24 de nrarço de 2023 as 09:00
horas, no site www.gov.br/cornpras/pt-br, nos termos cias condições descritas neste Edital.

2 OO 08}ETC

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: iicüacac@!cruzeirodoiguacu.pr.gov.br - Telefone: (46) 3572-80 18 Página 2
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2.1 Constitui objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, Registro de Preço para a Contratação de empresas nos
seguintes ramos, locação de brinquedos infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro
quente, bolo de trinta metros de comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do
município 26/04, quarta feira. Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil
Bertoldo localizado no centro do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar
aberto a utilização das 8h00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.gov.br/compras/pt-br .

2.1

2.2

2.3

2.4

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a

participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governar11e IKai s e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações adrninistrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações pelo telefone ng (46) 3572-8018.

As questões estritamente técnieas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Saúde, telefone (46) 3572-8000.

3

3.1

3.2

DO CRITÉRiO DE JULGAMENTO E MODO DE DiSPUTA

O critério de julgamento será o de Menor preço POR LOTE, observada às especificações técnicas
constantes do Anexo i e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o rnodo de disputa “ABE}{70”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com prorrogações.

4

4.1

DA iMPUGNAÇÃO AO EDiTAL E DO PEDiDO DE ESCLARECiMENTO

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em
relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência
de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08hOO às 161l00, na 13 de maio – 906, Setor de Protocolo, Centro, Cruzeiro do Iguaçu,
ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.M.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

4.1.2

4,1,3 O pregoeiro deverá deeidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
fc>nnu lação das propostasJ será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

4.2 Os pedidos de esclarecimentos refererltes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeirol até OS (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públicap

Avenida 13 de maio - 906 - Cenüro - (-EP 85598_000

CNPJ n'93.589.230/0001-44/ e-mail bcitacaaacruzeü'odoigpacu.pr.gov.br _ Telefone: (46) 3572_8018 Página 3



4.3

5

5.1

5.2

5.3

Avenida 13 de maio

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br.

4.2.1

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.3.1

4.3.2

DAS CONDIÇÕES PARA PARTiCiPAÇÃO NO PREGÃO

Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de advidade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa Si.TI/MPC)G ng 3, de 26 de abril de
2018

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Será vedada a participação de empresas:

a)

b)

c)

d)

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
enquadradas nas disposições no artigo 99 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações posteriores,
ou ainda,
que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

Como requisito para participação neste Pregão, o iicii:ante assinalará “sim" ou "não”, em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1

5.3.3.1

:]í't f C 83MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.

As einpge$&g üão €ada8trada8 ao Sit:Ar/, que ’tiverem interesse ern participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as
orientações que seguem no link: una#.gov.br/cornpras/pt-br/si$eelnas/sicaf-100-
digita X , até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

A regularidade do cadast?aiaento do iíeitante será confirmada por rneio de consulta ao
Portal COMPRAS.GO-V, no ato da abertura do Pregão.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ng 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ng 123, de 2006, alterada pela
Lei Complementar ng 147/2014, de 07 de agosto de 2014.

que curnpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'’ da Lei Complementar ng 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

nos itens exclusivos pai’a participação de microelnp?esas e empresas de pequeno
poKe, a assinalação do carnpo “não” irnpedirá o prosseguimento no certame;

CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacac{ãlcruzeirodoiguacu.pr.gov.br - Telefone: [46] 3572-80 18 Página 4



5.4

5.5

6

6.1

6.2

6l3

6.4

6.5

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

5.3.1.2

5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.

Na ausência da Declaração Uniãcada eleneada no item :10.8.1, considera-se válida as Declarações
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração
Unificada será solicitada como documento complementar pelo pregoeiro.

DO (;$!E!)EN€:iAMENTC)

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SI(:AF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica,

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de C:ompras do Governo Federal, no sítio
www.gov.br/conrpras/pt-br , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – iCP - Brasil.

O 6bedenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licit:ante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SiCAF e mantê-
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
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nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ng

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7'’, XXXIII, da Constituição;
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP ng 2, de 16 de setembro de 2009.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos IiI e IV do art. 19 e no inciso III do art. 59 da
Constituição Federal;
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de 1991.
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correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

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

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Os !icitantes encaminharão, exciusivarnente por meio do sistema, concomitantemente com os
docurnentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2

7.3

7.4

7.5

O envio da proposta, acompanhada dos doeumento s de habilitação exigidos no it:cal 10 deste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Os iicit:antes poderão deixar de apresentar os doüuinehtos de habilitação que constern do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

Até a abertura da sessão pública, os lieit antes poderão retirar ou su-b§Üürir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

As Micrc>empresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, S 19 da LC
ng 123, de 2006.

7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assurnindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição
dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto cotado, informando !narca/fabricante (se for o
caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após
a vírgula.

7.8

7l9

A validade da proposta será de no míninlo 96 (noventa) dIas, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

hipõ +aio$es propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previcieaeiári08,
trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de serviços, de forma que
o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Cruzeiro do Iguaçu.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregãof ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentada 8 o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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7.12 os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

8.1 No dia 24 de março de 2023 as 09:00 horas, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será
aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da
etapa de lances.

8.2 O Pregoeiro verifieará as propostas apresentadas, deselassiflcancio desde logo aquelas que não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1
8.2.2

8.2.3

Tarnbérn será descias§iHcada a prüpô8t& {eiüe?6lrica} que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automatiearnente as propostas ciassiHcadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

8.4

8.5

O sistema disponibiiizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os !icitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro

8.5.1 0 lance deverá ser ofertado pelo valor total (global).

8.6

8.7

Os licit:antes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8 O inter%}o w}íniino cíe diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ O,O:l (um
centavo).

8.9

8.10

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTC)”, eIn que
os bcitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações,

A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

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

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.

Avenida 13 emIRc=1 a
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8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública elcerrar-se-á
automaticamente.

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.

8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo corn os subitens anteriores aeverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia.

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-OOO
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Na hipótese do sul>item anterior’, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

Não serão aceitos dois ou mais iances de rnesmo valor, prevaiecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licit:antes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pr’egoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 39, § 29, da Lei ng 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:

8.20,1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia lo País;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou nara reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

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

Enee#rada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, feio sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) ho=asJ envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

CNPJ n'’95.589.230/DOO 1-44/ e-mail: Hcitacao#:cluzeirodoiguacu,pr.gov.br - Telefone: {46) 3572_8018 Pagina 8
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8.26 Aplica-se ao presente oregão os benefícios contidos no disposto no artigo 48, $ 3Q da Lei
Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, visando a promoção do
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, tendo prioridade na contratação as
u microernwendedor indivicLu4ddcja_gB
Tmsim definiMo C
!e c

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examina irá a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paráWafo único do art 79 e no 5
99 do art. 26 do Decreto n.g 10.024/2019.

9.2 Será desclassiHcada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ng 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

1 DECRETO NQ 3825/2017

SÚMULA: Regulamenta no âmbito municipal tratamento favorecido, dIferenciado quanto a aplicabiIIdade do benefício de prioridade de contFataÇão microempfesas-
eripresas de pequeno porte é microempreerIdedores individuais. sediados localmente. até o limite de 10% (dez por cento) da melhor preço válido.
conforme dispõe a 53D do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006

EÓNsIDERANDO. a garantia do tratamento diferenciado microempresas. empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais inscutp clos no artigo 179
da Constituição Federal
CONSIDER-ANDO, as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 que alterou o artigo 48 da Lei Complementar 123/2006.

CONSIDERANDO. a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. por meio do Acórdão 877/16 publicado em 15/03/2036,

CONSIDERANDO. o disposto no 57a do artigo 34 da Lei Municipal 669/2009.

DECRETA:
m Nas contratações públicas de bens. selviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecIdo, diferenciado e simplificado para as nicroempresas e

empresas de pequeno porte, microempreendedor individual - MEI local. nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

/ . promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

11 - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

Jllt 2'’. Para efeitos deste Decr8to. considera.se.
-+ - âmbito local - limites geográficos do Município de Cruzeiro do Iguaçu:

r...;

III . incentivar a inovação tecnológica,

Art. 3'’. Poderá ser concedida prioridade de contratação para as mioroempresas e emI>ases de pequeno porte. mieroempreendedor individual - MEI local. até o Limite
de 10% (dez por centa) do melhor preçc valida nos termos da 53'’ do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.

§7' Aplica-se o disposto neste aIIIgO nas .situações em que as ofertas apresentadas pelas micraempresas. empresas de pequeno porte e ou microemprenldedor individual
• MEI, sediadas local sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço:

52a A prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local deverá ser informada no
instrumento convocatório.

Art. 40. Não se aplica o disposto no art. :P quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mInimo de três fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas. empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório.
Art. 9’. Não se aplica o disposto nos art. @ quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas. as empresas de pequeno porte e ou

microempreendedor individual - MEI não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado. justificadamente

Parágrafo único- Considera-se não vantajosa a contratação quando:

II - a natureza do bem. serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefIcios.

1 - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência: ou

Averme=Time m)
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9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários ámbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneraÇão.

9.3

9.4

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

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

9.5 O Pregoeiro poderá eonvüear o licitãnte pai' a envia!= documento dIgital eomplementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoe ro.

9.6

9.7

9.8

10

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no " chat?' a nova data e horário
para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aeeitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
obsewado o disposto neste Edital.

DA HABILITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exanre da documentação de habilitação do iicitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1-!$!€AyB
10.!.acea gaita €ouso lidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de eon€a6 da União

(https://cerüdoes-apíapps.tcu.gov.br /

10.2

10.3

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do e-npate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ng 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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10.4.INo caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas IVlercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.4.2No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EiRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social eIn vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cerü8cacão da Condição de
Microernpreendedor individual - CCiWE!, na forma da Resolução C:GS IM ng 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5 A documentação relativa à QÜALiFgeAÇÃO g€i3N€§FáiC8-FINÃN€EiRA consistirá em:

10.5.lí:eytjt§áo negativa de pedido de falência ©u recuperação judicial ou exErajudiciaí, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, igualmente
da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste
pregão

10.6 A documentação relativa à }2COLAR iDADE FiSCAL E TRABAL!!iSTA consistirá em:

10.6.IProva de inscrição no Gagjastro Naeion8i de Pessoa }urídicã - €1VPÍ;
10.6.2Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão

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

10.6.3Prova de regularidade para cora a Fãgenêa Egjaãuai do domicílio ou sede do licitan:te, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitâdo;

10.6.4Prova de regularidade para eoin a Fazenda iUuwÊ€i}9ai, relativa aos tributos relacionados com o
objeto !icitado;

10.6.5€ertificado de Regüiaridatie de Situação para eom o Fundo de Garantia de Tenipo de Serviço
{FGTS) ;

10.6.6Prova de inexistência de débitos inaÉiiinpiidOS perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de C:er-üdão Negativa de Débitos Trabalhistas {CNDT}, nos termos da Lei ng
12.440, de 07 de julho de 2011;

10.6.6.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, aCs) empresa(s) nesta condição será(ão)
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.6.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

e
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10.7 DECLARAÇÃO UNiricADA:

10.7.1 Declaração Unificada conforme modelo. {ANEXO IiI}

10.8 Anexar juntamente com a proposta ajustada, conforme item 4 do anexo deste edital;
10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição caiastral no

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 69 da Instrução Normativa
SLTI/MPC)G ng 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os documentos
indicados nos subitens acima !0.5 - Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-
financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.9.2 Na hipótese dos doeument:os se encontrarenr vencidos no referido sistema (SIC:AF) ou no CRC, o
licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei
Complementar ng 147/2014.

10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal
e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF;

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e clasificação.

10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabüitação do
licitante

10.13 O licitante provisoriarnente vencedor em um item, que estiver eoneorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exIgências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o (s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.

10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE
COMPLEMENTARES DE HABILiTACÃO

PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS

/G;;;mmJTemEa
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11.1 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item
ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS
AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeíro fará uso de a
ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR”
disponível apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de doeulnentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 {duas) horas, sob pena de inabilitação

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada juntanrente com pro$pecto, num prazo
de até 02 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7F30min às
llh30min e das 13h às 1711, contados da convocação.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
iicitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá
entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O

pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

11.4.IA fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

11.4.1.1 Em caso de imnossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

11.4.2É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo
desde a realização da sessão pública.

11.4.3Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conteR

11.5,1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presen€e Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

11.5.2 Especificação dos serviços a serem executados.

11.5.3 Inciicação/especi&cação do equipamento e marca;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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11.5.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, 9 29

combinado com o artigo 66, S 49;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decjiylais (0,00}.

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

11.5.8 0 Pregoeir-o reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA
por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

12 DO ENCAMINHARIDO DA DOCUMENTAÇÃO ORiGINAL

12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em original ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 {três) dias
úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Avenida
iguaçu, 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - PR, CEP 85980-000. Aos cuidados do Departamento de
Compras, Licitações e Contratos à pregoeira Sirlei da Rocha Wosniak. O envelope contendo os
documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do
CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.

12,2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará
vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convoeará o autor do segundo nlenor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1 13eclarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
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13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br

13.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

13.6.2 IVlotivadamente, reconsiderar a decisão;
13.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

13.7

13.8

13.9

O acolhimento do recurso impoi’fará na iiwalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

Não havendo recurso, o Pregoeiro ãdjudicará o objeto ao lieitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO pÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.INas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2Quando houver erro na aceitação do preço laeihor classifIcado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 619 da LC ng 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da

etapa de lances.

14.2 Todos os !icitantes retnaneseentes deverão ser convocados para aeoinpanhar a sessão reaberta.

14.2.IA convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat") ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

14.2.2A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SiC:AF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar
será declarado vencedor.

í5.1.ISe o primeiro proponente classificado não atender às exigêneias de habilitação, será examinada
a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
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15.2

16 DO PAGAMENTO

16.1

16.2

16.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será Inativo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

16.4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

17

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

17.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, “d’' da Lei 8.666/93.

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Avenidamc mr
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A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisiçb do objeto
!icitado

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

A vencedora do certame deverá apresentar as certIdões (FGTS, TRABALHISTA, CERTiDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

DA DOTAÇÃO ©RÇNWENTÁiIIA E REAJUSTE DE PREÇOS

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

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, “d” da
Lei 8.666/93.

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

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos
Recursos próprios do Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seg»inte dotação:

03.00 - Secretaria Municipal de administração;

5
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18 ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS

18.1

18.2

18.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratantel será

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias ori#nais prevista no item
anterior

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontTem-se acima do praticado no mercado, os mesmos
poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão
novamente registrados em Ata e publicados.

19

19.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
publicação cia respectiva Ata de Registro de Preços.

19.2 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações
previstas no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal n'’ 176/2007, de 03 de julho de 2007.

20
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03.01 – Atividades Administrativas;
04,122.0003-2008– Desenvolvimento das ações administrativas;
339030.000000 – Material de consumo
3390390000 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Após a adjudicação e a homoiogação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja
minuta constitui o Anexo V deste Edital.

A Ata de Registro de Preços será enearninhada através de eorreio eletrônico, para o enderço de e-fnail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via ori@nal no
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu
recebimento.

A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira
publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.

O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação
da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro
documento comprobatório dos preços de mercado.

Nos termos do 5 2'’ do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura
do Município de Cruzeiro do Iguaçu, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do
Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sitio www.dioems.COnI.!n contendo todos os
valores unitários referentes a este Pregão.

Quando os primeiros classiHeados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do
objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser
chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados
no mercado.

DO PRAZO DE VALiDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.

DA RE:VISÃO DO REGiSTRO DE PREÇOS
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20.1

20.2

O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo,
para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se supericr ao preço
praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à

negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

2 } DAS PENALiDADES

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o !icitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar.se de modo inidôneo;

instrumento equivaierte, quando

21.1.2
21.1.3
21.1.4
21.1.5
21.1.6
21.1.7
21.1.8

21.2 A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) Muita;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo
de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

e) 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
Contratante pelos prejuízos causados.

21.3 Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

GRAU
1

2
3
4
5

6

7

CORRESPONDÊNCIA

3% sobre o valor do empenho.
5% sobre o valor do empenho.
7% sobre o valor do empenho.
10% sobre o valor do empenho
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor co produto.
20% sobre o valor total da Ata.

21.4 Da classificação das infrações por gravidade (GRAU ):

iNIFRA. .0
to DA GRAvibADE OédíãrDXmE

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais
or ocorrência
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Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos
rodutos Dor dia e Dor nota de empenho.

Atrasar a entrega iniustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especTi=ções do edital e proposta sem motivo justificado; por
ocorrência.
Entregar Drodutos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto
mc
Entregar Droduto com aDresenta(,ão em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
material, peça ou equjpamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

c @r @toAt4Ag_oB@3181z

2
3

7

AMA, DEIXAR DE
lor ocorrência.)

io fiscalizador, por ocorrênciaCumprir determinação formal ou instrução complementar do ó
Fanter a documentacão de habilitação atualizada; nor item, por ocorrência

Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO
ocorrência.

.O Dara controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.Cumprir determinação da FISCALIZAI

muaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
to fiscalizador, por item e por ocorrênciareincidência formalmente notificada pelo ó]

ido pela respectiva garantia.Substituir os produtos, às suas custas, quando prot:1

21.5

21.6

A somatória das multas previstas nas tabelas acirna não poderá ultrapassar ao percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

No caso de atraso por mais de 30 Ctrinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ultrapassarem o nercentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica
facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
cancelamento da ata.

21.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

21.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

21.9 A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

21.11 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993.

21.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado
à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

21.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
!esivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
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fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação pre iminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.14 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

21.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.16 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o

Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.17 As penalidades serão obrigatoriamente regIstradas no SiCAF.

22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.1 Fica assegurado ao município o direito de revogar a licitação por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício
insanável.

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento solmente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juríd;cos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconsütuir os já produzidos.

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

22.7 A revogação ou anulação mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu

23 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualqaer espécie,
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilü)rio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ,)u indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
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colaboradores ajam da mesma forma.

24 DAS DiSPOSiÇÕES GERAiS

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná através do endereço eletrônico www.dioems.com.br, e no Portal de Transparência do
Município através do endereço eletrônico Eta: 3s://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/portal-
transparencia.

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

24.3 O sisterna disponibilizará campo próprio para troca de inensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela pregoeira.

24.5 Será facult:ado à Pregoeira ou à autoridade superior, em quaiquer fase do julgarnento, promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive pare:er técnico
à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos
competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.

24.6 A Pregoeira poderá, ainda, reievar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, para
fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem
a majoração do preço proposto.

24.7 As licitantes devem acompanhar rigorosalnente todas as fases do certame e as operações no sistema
eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua
desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos
previstos

24.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação
referente ao presente Edital.

24.9 A hüulologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

24.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para jistificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto no
parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.
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24.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRAS.GOV através do site
http://www.gov.br/compras/pt-br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de
Cruzeiro do Iguaçu.

24.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formrlação das
propostas.

24.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

24.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico Ce-

mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não Ihe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

24.17 A pregoeir-a não se responsabilizará por e.mans que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
enlissor

24.18 Incurnbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsáve pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobsewância de qualquer mensagem enviada e emitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

24.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão

pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebicos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

24.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a IC)min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

24.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRiO DE EXPEDiENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRiO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

24.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema Compras.gov que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

24.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata

24.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Dois Vizinhos - PR.

24.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
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24.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO lII
ANEXO IV

Termo de Referência - EspecifIcações Técnicas e Condições de Fornecimento
r oposta Comercial
;ão UnifmÍ;
& Registro mE

Cruzeir9/d// Iguaçu 09 cie nlarço de 2023.

::;21€178;31é;7;ii;;!&LI

/§&ÊrgiTO MUNiCi?Aí,
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EDiTAL DE PREGÃO Ng 018/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR LOTE

OBJETO: Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de
brinquedos infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros
de comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira.
Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro do na

AV. 13 de maio. munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das 81l00 da
manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.

TERMO DE REPeReNeiÂ

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBjETO:
O objeto licitatório é Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos,

locação de brinquedos infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de
trinta metros de comprimentos {30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do munícípio 26/04,
quarta feira. Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no
centro do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das
8h00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.
Sendo que a enrpresa contratada será responsável pela parte elétrica e Monitores para gerenciar os

brinquedos durante o evento. O objeto abrange pela contratada toda a entrega, atos, procedimentos,
deslocamento necessários ao seu pleno, total e integral cumprimento, bem como todas as demais atribuições
e responsabilidades para o fiel cumprimento do objeto.
2 - JUSTIFICATIVA:

Justifica-se a contratação dos objetos eis que serão utilizados para as festividades de
comemoração ao dia do Município o qual comemorasse em 26 de Abril. A ação proposta é uma forma
de intervenção social planejada que tem por objetivo estimular a valorização local, o convívio em
sociedade e a estimulação da municipalidade.

Ademais, a aquisição dos objetos encontra respaldo na Lei 1162/2017 em seu art. 4'’ o qual
dispõe: “Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado para cada evento da CRUZEIROFEST, realizar
despesas com alimentação aos servidores municipais e demais participantes da comemoração do
aniversário do Município, despesas com decoração, homenagens, contratação de show musical ou
outra apresentação artística, locação ou aquisição de materiais(...)”.

=RITÉRIOS DE JULGAMENTO
Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE, por considerar que as empresas que

participarem poderão apresentar as propostas sem prejuízo. Desde que tenham em seu ramo de
atividade, a condição de atender o objeto deste termo de referência.

)OCUMENTO S DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:
- Amostra do prospecto para lote 1 junto com a proposta ajustada.

.OCAL E FORMA DE ENTREGA:

Os produtos, objeto deste certame, deverá ser entregue (sem ônus de entrega), no
Campo Municipal Gentil Bertoldo, situado na Av. 13 de maio, Cruzeiro do Iguaçu, devendo estar em
pleno funcionamento no dia 26 de Abril de 2023 das 8:00 da manhã às 18 horas

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E ViGÊNCiA:
Os serviços objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 5 (dias) a contar da

emissão da requisição da ordem de serviço, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. A
proponente vencedora será avisada da realização de cada evento com 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência.
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Os serviços serão conferidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

O serviço poderão ser rejeitado quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

Sendo certo, que a referida prestação dos serviços será pelo prazo de 12(doze) meses.

7- OBRIGAÇÕES:

DA COIqTRATADA:

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:

- 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 ng 8.078, de 1990);

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade con as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.1.!. Da energia elétrica:

Aos brinquedos que forem utilizar de energia, a contratada fornecera um ponto para
captação da energia, devendo o fornecedor ser responsável pela alimentação da energia até o

brinquedo, utilizando-se de gerador ou rede convencional ao seu critério e responsabilidade.

a) A contratada disponibilizará sistema para coleta de energia elétrica, formado por
cabos (blindados), chaves de segurança, fusíveis e conectores, entre outros equipamentos
necessários;

b) O sistema deverá ter capacidade para alimentar o equipamento com total
segurança, sem risco de acidentes;

c) A ligação dos equipamentos será de responsabilidade da empresa contratada.

7.1.2, Da wlontagerIr e desmoneagerII dos equipamentos:
Todos os equipamentos deverão ser montados e desmontados pela contratada,

operacionalizados com antecedência, conforme o caso, respeitadas as normas e legislações
federais, estaduais e municipais vigentes; O serviço será considerado executado após a perfeita
desmontagem do equipamento, que deverá ser feita imediatamente após sua conclusão; Em caso

de prejuízos decorrentes na prestação dos serviços, a responsabilidade será inteiramente da
contratada.

7.1.3. DA SEGURANÇA:
Os equipamentos deverão possuir condições de segurança adequadas em sua

montagem, com amarras de segurança, utilização de pesos de compensação em locais com piso
pavimentado e estacas em terreno aberto com solo de terra, areia ou grama. Devem, ainda, possuir
telas de proteção quando necessário, sempre sob a supervisão de técnico de segurança
devidamente credenciado e com laudos periódicos dos equipamentos;
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DO CONTRaTANTE:

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados
=3rovisoriarnente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e

rebimento definitivo;

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecirbento do serviço, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá 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 ato da Contratada, de seus empregados1 prepostos ou
subordinados.

8 – OBTENÇÃO DO PREÇO:
LOTE 1

tem iDescrição :t2uârltidadéVnicüdé -;Valor 'a or totàl
-und :R$

01 iaM-ETi@=imGMT8=mammmnri ,01 diária
mínima 6,Sx 6,0 metros. Capacidade para 300

02

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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A empresa vencedora e contratada responderá única e exclusivamente por perdas e
danos ocasionadas ao Município, ao seu próprio pessoal e a terceiros, em decorrência de mau
funcionamento dos brinquedos, equipamentos e serviços alocados, qualidade do material utilizado
e eficiência dos serviços prestados.

7.1.4 Da parte elétrica:
A potência dos motores e seus sopradores devem ser adequados para cada

equipamento, mantendo-o em perfeito funcionamento durante o período de utilização; a estrutura
que sustenta os motores (caracóis) deve isolar o motor e sua parte elétrica de contatos externos,
possuir mecanismo de segurança com disjuntores e tomadas na amperagem correta para cada
motoE utilizando-se, nas montagens e instalações dos equipamentos elétricos cabos PP, de, no
mínimo, 4mm de espessura, sempre sob a supervisão de um profissional do setor elétrico.

kg. Comportam crianças e até adultos.
'01 diária.
'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;

08:00 às 11:30

14:00 ás 17:00 horas na data conforme especificações;
do Termo.

'Locação de tobogã inflável temático tipo palhaço/circo, 101 und
com escada acesso, pareces de segurança.
Medidas mínimas 9,5x 6,80x 4,20mts.

:01 diária.

-1.713,33 :1.713,33

.01 diária

1.373,33 :1.373,33
.Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das
08:00 às 11:30

CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaa’àrrrLmjrodai&çlacu.or.gov.br - Telefone: (46) 3572-8018 Página 26



4:00 ás 18:00 horas na data co lrme especificações;
do Termo
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!’)( 1 :' 7 CC)

100kg, com rede de proteção e escada de acessol
'01 diária.

01 diária
.cada und

1

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR,

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das,

08:00 às 11:30 1

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações;
do Termo.

o d

escalada e escorregador. Medidas mínimas 10x:
6,Sx 3,5mts.

01 diária.

.460,00 92),00

104 01 diárÍa

.Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das:

08:00 às 11:30
14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações:

do Termo.

Locação de brinquedo inflável guerra de cotonetes, 101 und
colchão medindo 5xSm, com proteção de:
segurança e bastões.

.01 diária.

1.023,33 '1.023,33

105 01 diária

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das

08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações 1
do Termo.

Locação de tobogã inflável temático tipo centopeia..01 und
Medidas mínimas 7,5 de comprimento x 4,01

alturas x 3,5mts
01 diária.

1.023,33 ;1.023,33

1 () 6 101 diária

.Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das 1

08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações.
do Termo.

1.013,33 l.Õ13,33

1
1

07 :Locação de tobogã inflável temático tipo castelo oulOI und
similar, com escorregador duplo. Medidas_
mínimas 6,3 de comprimento x 4,0 altura xi
3mts

01 diária.

101 diária

1.013,33 1.013,33

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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f If? r.\.

Obs: A EMPRES/mmmnFFI)-R
MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das
08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações
do Termo.1

08 :Locação de brinquedo inflável tipo giro/relógio radicaljOI und
com 02 bastões, capacidade para 06 jogadores,1
Medidas colchão 6 mts.

'01 diária.

101 diária

1

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR:

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
IC)s brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;

08:00 às 11:30
14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações:

do Termo.

1.713,33 1.713,33

109 Locação de brinquedo inflável piscina de bolinha„l01 und
Medidas mínimas 3,0x3,5x2,5mt:s

01 diária.

.01 diária

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
'Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso das

08:00 às 11:30

14:00 ás 18:00 horas na data conforme especificações
do Termo.

608,83 608,83

10 :Locação Touro mecânico

Largura do colchão 5x5m
ICom proteção lateral
101 diária.

101 und 101 diária

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR:

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.
IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;

08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações:

do Termo.

1.480,00 1.480,00

1
01 diária11 Locação de tobogã inflável com obstáculos, pula pula, 101 und

escalada e escorregador, brinquedo multi.
cores/arco íris/ colorido. Medidas mínimas 10'
de comprimento x 6,0 altura x 4,5mts

01 diária.

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

'Os brinquedos deverão estar disDoníveis para uso das
08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações
do Termo.

1.123,33 -1.123,33

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-000
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1 tf
\

12 :Locação de brinquedo jungee jump com cama elástica,101 und
equipamentos de segurança e operador, com
medida de até 5mts de altura.

IC>bs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis para uso dasi
08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificaçõesi
do Termo.

Ol diária

:3.300,00 :3.300,00

13 :Locação de tobogã inflável temático tipo tigre, comIC)1 und
obstáculos, pareces de segurança. Medidas,
mínimas 6,00x 4,00x 2,8C)mts.

'01 diária.

101 diária

IObs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das.
1 08:00 às 11:30

14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações:
do Termo.

.Locação de tobogã inflável temático tipo gato ou?01 und
similar, com multifunção: pula, pula com,
obstáculos, e piscina de bolinha, mínimo de!
2500 bolinhas. Medidas mínimas 9 de

comprimento x 4,0 altura x 4mts
01 diária.

1.013,33 1.013,33

14
1

01 diária

1.003,33 11.003,33

1

'Obs: A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSAVEL POR.

MONTAR E DESMONTAR O BRINQUEDO.

IOs brinquedos deverão estar disponíveis para uso das;
08:00 às 11:30

;14:00 ás 17:30 horas na data conforme especificações
do Termo.

Locação de brinquedo inflável, tipo Chute ao gol, com 101 unid
Quadra de Futebol de Sabão inflável com exclusivas!
faixas contínuas que protegem o usuário de se!

machucar na queda, garantindo segurança e muita.
diversão, onde a pessoa que irá chutar e desafíada a.

certas a bola no gol, fazendo máximo de pontos
1

possíveis para todas a idade com as seguintes medidas
mínimas, 3,3(}m largura, 3,50m comprimento e 2,50rnl
altura.
01 diária.

OBS: A ENIPRESA CONTRATADA É:

RESPONSAVEL POR MONTAR E DESMONTAR O'

BRINQUEDO.

Os brinquedos deverão estar disponíveis para.
uso das 08:00 às 11:30
14:00 ás 17:30 horas na data conforme

especificações do Termo.
+

15 Oldiária

!600,00 1600,00

18.922,13

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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1:1(?(' l C 9

LOTE 2

Descrição

3.000 (três mil pães) cachorro quente
coIn pão francês e duas salsichas

Qtde
3.000

Unid
Unid

Valor Unitário
8,10

Valor Total
24.300,00

cada e molllos e batata palha,
com operadores/pessoas para
servir no dia 26/04 durante o
dia todo, os pães devem ser
fresco, bem acondicionado, o
molho deve ser servido quente,
obrigatoriamente, assumindo a
empresa ganhadora de servir os

pães com o molho quente 1

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas na

data conforme especificações do
Termo.

1

Garrafas de refrigerante de ’2L, os
refrigerantes deverão ser servidos

' GELADO, um copo pequeno descartável
para cada criança no dia 26/04/23. 3 1

Opções de sabores, Guaraná, Coca Cola,
Fanta Uva/laranja

08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30
horas na data conforme
especificações do Termo.

Obs: O fornecedor deverá dispor de

550 Unid 11,20 6.160,00

ser instalado no

o m 30.460,00

LOTE 3

Item 'Descrição (}Úantidade I Unidade Valor.
Und

7,00

Valor Total

21.000,001 ,Sorvete tipo cascão com duas bolas de sorvete em.
sabores diversos. Deverá oferecer a opção.
do sorvete zero lactose.

.A ser servido pelo fornecedor, no dia 26/04/2023„
08:00 às 11:30,14:00 ás 17:30 horas nal

O fornecedor deverá dispor de freezer
a ser instalado no local, utensílios e!

pessoal.

1

data conforme especificações do Termo„

3.000 und

21.000,00Valor total do lote

LOTE 4
Item :Descrição Quantidade 1 Unidade Valor.

Und
Valor Total

mm;Kml;mCEP 85598-ooo
ima=E
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101 m=;;-man;mm

emancipação política do Município de!
Cruzeiro do Iguaçu – PR Bolo medindo 301

metros de comprimento, número a]usivol
ao aniversário do município. Com 40
centímetros de largura. Com
aproximadamente 450 kg. Deverá ser feito,
em fôrmas de 30 cm de comprimento x 40,

cm de largura até a metragem total. Bolol
com massa de pão de 16 branca,,
intercalado em camadas, com 2 camadas;

de recheio quatro leites e 3 de massa de,
1 pão de 16 branca de aproximadamente 101

centímetros de altura. Ou seja, o bolol
deverá conter 2 camadas de recheio de,

quatro leites. Com cobertura de creme'

chantilly na cor branca. O bolo não poderá.
se apresentar abatumado ou queimado„
deverá apresentar textura macia,1
confeccionados com matéria-prima de boa;
qualidade. Poderá ser feito um dia antes:
mas deverá ser acondicionado em câmara,
fria. No dia 26 de abril, no horário e local:
solicitado pela comissão organizadora.
deverá ser colocado sobre as mesas e,

realizado acabamento somente nas partes;
de ligação, no restante do bolo o:

acabamento deve estar pronto, a

cobertura deve ser de creme de chantilly„
dànào-sJquência--a--toda-T-dimen&;"dJ
bolo solicitada. O horário que o bolo,
deverá ficar pronto será repassado aI

empresa contratada pela comissãol
organizadora do evento. Todo o processol
de confecção e armazenamento do boIol
deverá ser dentro do padrão higiênico-,
sanitário. A empresa deverá apresentar oI

Alvará Sanitário vigente. Estrutura„
organização e instalação e demais itens:
será responsabilidade da empresa.

.A empresa será vistoriada pelo fiscal de contratol
durante todo o processo.

;Horário e local a combinar.
Valor total do lote

30 M 818,33 24.549,90

!

1

24.549,90

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do (:ATMAT e a do Edital, preva}eeerá
a descrição constante no Edital.

Valor máximo estimado da licitação R$ 94.932,03(noventa e quatro mil novecentos e trinta e dois reais com
três centavos).

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-000
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MUNICÍPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO Ng 018/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR LOTE

OBJETO: Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos
infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros de
comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira.
Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro
do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das
8h00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.

ANEXO e ii

&!üí3EL€=i DE PROPOSTA C€)FgERC!!AL

{Uso obrigatório por iodas as !iciEant8s}
{Papel ürnbrado tIa !iciEa tite}

A empresa ..........._..._..._._,_.„ e6tabeiuclida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
houver), inscrita no CNPJ sob ng .............._.__.„ neste ato representada por „.._____„.____._„ cargo, RG..................,

CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ng 018/2023 em epigrafe que tem por objeto de Registro de Preço para a Contratação de empresas nos
seguintes ramos, locação de brinquedos infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente,
bolo de trinta metros de comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04,
quarta feira. Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro
do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das 81l00 da
manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo., em atendimento a as Secretarias e
Departamentos do Município, conforme segue:

Quantidade 1 Valor UnitárioUnidadeIViarca
R$
R$xxxx

infor luar Valor total R$,,,

A validade desta proposta é de 90 {noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
de PREGÃO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seils aiiexosa

...______._._____„„„_._.„„„__,„„„________„„ ...„..„ _____„_________„.. dc 202:3.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legíve l/Cargo

Avenida 13 de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000
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EDITAL DE PREGÃO Ng 018/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço Por LOTE
OBJETO: Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos

infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros de
comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira.
Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro
do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das
8h00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.

ANEXO - ii!

MOí>ELO DE DECLARAÇÃO UNiFieÃI)A
(papel drnbrado da !icita:1 ee)

Á pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 018/2023

Pelo presente instrumento, a empresa ....____._._..._.„ CNPJ ng .....„.__„____, com sede na „._„____„„__.____._.__._„ através de seu
representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ng 123/06, alterada pela Lei Complementar
ng 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXlll do art. 79 da Constituição Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso
V do art. 27 da Lei ng 8.666/93, acrescida pela Lei ng 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impediHvos para habilitação no
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9'’ da Lei n'’
8.666, de 21 de junho de 1993.

5) CompromeEo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

_....__________„_.__„„___„__.____________, .......,, _„„__________.___. de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Carga)

e
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EDiTAL DE PREGÃO Ng 018/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço Por LOTE

08 IETO: Registro de Preço para a Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinqaedos
infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros de
comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira.
Os brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro
do na AV. 13 de maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das
8h00 da manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.

Ai$Eixo A iv

MiNUTA BC# TiIRigO DE ATA DE i;igGiSTgiC> liE PREÇOS

Aos „..„-. dias do mês de ______.. do ano de dois mil e vinte e dois, o Município de Cruzeiro do Iguaçu, inscrito ro CNPJ/MF
sob o n995.589.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, na Avenida 13 de maio - 906
- Centrol doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito
no CPF/MF sob o ng 607.392.749-53, nos termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações e do Decreto
Municipal ng 176/2007, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ng 018/2(123, por
deliberação da Pregaeira, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu
em„...........p resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em prirneiro lugar, obselvadas as condições do Edital
que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

....----------------_„_--_, sediada na ___.______„_„_.._, ng: nã cida;ie de .__:.„........, Estado do ....____._„ irBcrita
no CNPJ sob o ng „„.„„-------„-. e Inscrição Estadual sob o ng..................., doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada por seu sócio administrador Sr. ...____..____„__„, portador do RG ne .____„„„„„___ e do CPF ng

CLÁUSULA PRIMEiRA - DO GBJBT{}

1.1. A presente Ata tem por objeto o Regisao de Preço para a {:ontvatação de ernpresas nos seguintes ramos,
locação de brinquedos infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta metros
de comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do município 26/04, quarta feira. Os
brinquedos deverão ser instalados no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro do na AV. 13 de
maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização das 81l00 da manhã às 17:30 h com
intervalo conforme descrição em anexo., para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

1.2. Descrição:

Item ng Descrição do Item Unidade Quantidade MARCA Valor Unitário

VALOR TOTAL DA ATA = –-– (----------).

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a CONTRATADA,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro
em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CIÁUSULA SEGUNDA - DA VALiDADE DO REGiSTRO DE PREÇOS
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2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prHrrog3ções,
conforme o inciso III da $ 39 do art. 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo ce que
trata o 9 19 do art. 65 da Lei ng 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 30(trinta) dias, sem ônus de acordo com as solic tações
da secretaria de Saúde, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu localizada na Avenida 13 de maio - 906 -
Centro - Cruzeiro do Iguaçu - Paraná.

3.2. Os bens deverão ser executados/instaiados no prazo máximo de 02 (dois) dias, após o recebimento da nota de
empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Notas de
empenho

3.3. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser executados/instalados de acordo com as solicitações, pelo perí(do de
12 (Doze) meses (vigência).

3.4. Os PRODUTOS, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado, totalmente=completos
e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e testes de
funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota fiscal.

3.7. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no Lodo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Deverá 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.

4,2. Deverá efetuar a entrega/execução/instalação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fIscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

4.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos.

4.4. Deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

4.5. Todos os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha em conformidade com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e iNMETRO em sua versão mais recente.

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, 3endc que o
ato do recebimento não importará na aceitação.
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4.7. Deverá dispor de estrutura própria, com disponibilização de profissionais necessários para a prestação dos serviços
contratados, bem como toda infraestrutura e PRODUTOS como: local apropriado que ofereça condições para realização
dos serviços, de fácil acesso aos veículos, ferramental completo, área administrativa e outras condições necessárias,
também deverá dispor de local coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da chuva, vento, poeira,
granizo e demais intempéries, com a segurança devida.

4-8. Deverá permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o acompanhamento da
execução dos serviços.

4.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele
que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação
vjgente

4.10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

4.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do material, obriga-
se a substituir ou reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o produto que apresentar defeitos ou incorr=ções,

ilo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

4.12. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração
qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

4.13. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor da Ata de Registro de Preços,
qualquer anormalidade verifIcada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessária.

4.14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor’ dos produtos, objeto da licitação.

4.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensas, no total ou em parte, o objeto
em que se veriHcarem incompatibilidades com as especificações e condições estabelecidas.

4.16. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

4.17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão
verificadas especificações conforme descrição.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRiGAÇÕES DO CONTRANTANTE

6.1. Deverá receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.2. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

6.3. Deverá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6.4. Deverá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor
especialmente designado.

6.5. Deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.6. Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

6.7. A Administração não responderá 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 ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLÁUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILÍDADE

7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo
de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)
d)
e)

0
g3

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar
como facilitador(es) das mudanças de comportamento
Dar preferência à aquisição e uso de PRODUTOS e complementos que promovam a redução do consumo de água
e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água
Fornecer aos empregados os PRe)DUTOS de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.
Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as

normas ambientais vigentes.
Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na
seleção de colaboradores no quadro da empresa.
Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também
a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e
envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei ng 9.985/00.
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizada pela
empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas
fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que
estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradáve1.
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibiHtem a

captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

h)

i)

j)

k)
1)

m)
n)

0)

7.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de
sustentabilidade, como:

a)
b)

c)

d)

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a nm de reduzir a impressão de documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente
e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
áreas não licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuad06 ear até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e
acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de
transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.

8.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XiII da Lei Federal ng 8.666/93.

8.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Avenida 13 ce maio
906 Centro
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8.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

8.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da lic-tação
emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, CNPJ sob 11995.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 – Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do Iguaçu-PR.

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de
Registro de Preços;
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

8'4- As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a
data da sua reapresentação.

8.5' Poderá a Prefeitura sustar o paganrento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da CONTRATADA
relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal ng 8.666/93.

8'6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos
vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:

03.00 - Secretaria Municipal de administração;
03.01 - Atividades Administrativas;
04-122.0003-2008- Desenvolvimento das ações administrativas;
339030.000000 - Material de consumo

3390390000 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

8.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de do:ações
orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8-7- Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, Il, “d” da Lei
8.666/93.

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

8.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal.

7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos
comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.

7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o

caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALiZAÇÃO DA ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS

9.1. Caberá ao(a) Sr(a) ......________.__. portador(a) do R.G. ng ________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o ng
representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO m)

9.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.
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9.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção
das falhas detectadas.

9.2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão efetuados pela
secretaria ..._„„_ cujo CPF ng ........, Telefone (46) ......_, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações
técnicas dispostas no mesmo, assim como solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para
aplicação das penalidades cabíveis.

9.4. A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo pela Servidora da secretaria de ....... cujo CPF ng .__.. Telefone
(46) ....__, a Hm de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

10.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

10.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo supel’veniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

10.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades administrativas, podendo o Município de Cruzeiro do Iguaçu convocar os demais fornecedores
classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro
de preços ou parte dela.

10.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações
assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser protocolado antes do
pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos
preços praticados no mercado.

10.3.1. Procedente o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá efetuar a revisão do preço registrado no
valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar
contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-
financeiro.

10.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

30.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu e o fornecedor
continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de
cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no
edital

10.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município de
Cruzeiro do Iguaçu poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a classificação final.

CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
11.1.3. InfHngir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal ng 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal ng 176/2007.

11.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:
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11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
objeto contratado.
11.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
11-2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura,
11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão
deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

11.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as
razões do pedido.

11.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por
publicação no Diário OHcial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço

b)registrado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA A DAS PENALiDADES

12. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

12-1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
12.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.3. apresentar documentação falsa;
12.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.6. não mantiver a proposta;
12.7. cometer fraude fiscal;
12.8. comportar-se de modo inidôneo;

12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá serapenada com.

a) Advertência:
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois
anos

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SiCAF, pelo prazo de até cinco
alios

e) 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 Contratante pelos prejuízos
causados.

12.2. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA

3% sobre o valor do empenho
\Tona3mp;;E
iaoniime
3

;=i-;nIMHHo)
M9i=m-mmm=mai-aTI a;;Mm iM
20% sobre o valor total da Ata.
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12.3. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

INFRA 0
mE ,O DA GRAVIDADE OCORRIDA

mitiro mcT%ãTãR)TraI
por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos
produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por 1

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, Dor ocorrência.

mar onc lo r f orrnidM a descnanI E©BLUO LorBBgIL
Fornecer informação pérfída de serviço ou substituição de material; por ocorrência.

ocorrência

3

2

4

4
2
2
2

ou equjpamento sem anuência da FISCALIZA(:AO; por ocorrência.Reutilizar material
Txecut,-ão total do obieto da Ata
AiNDA, DEIXAR DE:
Zelar pelas inste Vo

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão Hscalizador, por ocorrência; 1

Manter a documentação de habilitação atualizada: Dor item, Dor ocorrência.

=pmma e corltratommME3aiRRmãei(Ti>;
ocorrência.
Cumprir determinação da FISCALIZA1 ,O Dara controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência

mp;FJMiuerMmTEdital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
to Hscalizador, por item e por ocorrênciareincidência formalmente notificada oelo ó

) 1 lm ido pelamecüva lntia.

12.4. A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

12.5. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao
Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

12.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

12.8. A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este será
encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng 8.666/1993.

12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressõe5 por parte da contratante, levando em consideração
todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem corno os danos causado à Administração, observando o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

12.12.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
t{pificada pela Lei ng 12.8468 de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública
nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

12.14.0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato iesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SIC:AF.

CLÁUSULA DÉCiMA TBiRCainA - DA FRAUDE E ARiTiCORRUPÇÃO

-'= 3.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a
ei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou -raudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativanente,
fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Ata de Registro de Preços sará encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.

-q5.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante,
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a pa-Hr de
05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

15.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ne 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma
legal

15.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão
Eletrônico ne 018/2023 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações,
naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão ng 018/2023

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor
_____._..„ Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, e peio Sr. ---------, qualificado preambularmenteJ
representando a CONTRATADA e testemunhas.
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Cruzeiro do Iguaçu, ..... de „„„„.. de 2023.

Prefeito Municipal
CPF ne

Xxxxxxxxxxxxx>=cxxxx Ltda
CONTRATADA

(NOME)
Representante Legal
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10/03/2023, 13:37 Mural de Licitações Municipais
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Detalhes processa !icitaeório
Znforrn3çóe 8 t38r3ls#-–-n"-'

EntIdade Executam MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano» 2023

NO ::c!!ação,'d13penxa/hexigli):tldade* 18

Modalidade4: p;:iii-

Número edItal,'processo* 42

{Racurso$ provenientes de organIsmos .l.ntçrnaclopais/ nyt t]lata['als 48 crédito'

Ê InstItuição nnôncelre

C,ontnto de Empréstimo

Descii®o Re3umlda do Objeto' Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos infláveis, ,;,
fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de trinta 8
metros de comprimentos (30 m) e fornecimento de refrigerantes para o dia do

municipio 26/04, quatta feira. Os brinquedos deverão ser instalados no campo

FOrma de Avatição Menor Píe® v

Dobçãa Olpmentárla& ' ;J:3-ool’in;;;dia;;bc;b;9039e;c;ic;

Preço máximo/Rektência de preço . Ç4.932f 03

Dab de t.3nçanlento do Edita1 10 /V-3/21);3

Dab da Abertura das Prcposhs 24/t;;/202-3-

NOVA Data da Abertura das Prog)gas

Data de BnRmenta do Ediul

Data da Abertura das Propostas

')$

R$
+

!

i

{

!

E

É

Data RegIstro

Data Registro

10/CD/2023

Há itens e«lusiva$ para EPP/ME? Sim

Há cota de parüclpação pera EPP/ME? Não

Fran-se de obra com exigêncIa de subçontratação de EPP/MP Não

Há pr'oriaade para aquisições de microempresa s regIonais ou locais? Não

1)ata t”oncataI»ento

Percentual de partIcipação: 0l00

CPF: 6966354979 (}aqua)

http8://servIcos.{c8.Í,ngov.br/-T'3EPR/Municipal/ami/Detü ih88Proc896eCompra.aepx 1/1



==17FílCi:P}© E>B C:ROmE:R© D© iGUAÇU
--–-----–-–----.------a8TADO OQ PARANÁ----–-----––------

Fone: (46) 3572-8CEOO Av. 13 de maio, 906 – 85568-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDiCO n'. 018/2023 - Lie. Pregão Eletrônico

!:18: Procuradora Jurídica

Aa: Sr. P?e?eÊÊ© Munl8ipai do Fgu8ieípÊ8 de €}ru2ei?e do iguaçu.

Ão: Sr. §eerei:á? 86 de ê;,€giui8i8Êí8çãõ de Mun:6lpio ele Cruzeiro do iguaçu.

A: Sra. ??esi{gente da e©#!i9sã8 do í_i8§§8çõe9 ego MunÊeipio de Cruzeiro eSe

!guaçu.

A: §ra. Pregoeira cão fgjunieípi8 de e:ry8ei?e do iguaçu.

Â$$ynÊ©: Lieitaçã© Mrodalieiade Pregão Eletrônico n.

Gl 8/2028,

ebje'@: B R agia t?6 ei8 prege 6 para contratação de empresa nos
fama$ de iôeação de brinquedos infláveis, fornecimento de
§ôrve te, 88830ne quente e bolo (...>.

’8ia:ag 8iêgjaqç} ÇgÊãi dG iRg 94.989:,63 (11eVeR ta e quatfo tn 11,

neve6 ente>8 e {?iRia © €1€3iB ?eéi6, {íê§ carliav88),

biG$ Í©i eF, 1/i,Êdo pgjQ 83r. PFQ8i cIente da eowli8§ác} de
LiGitaçáe/Pr©g©eir© de E:xeeu{iv© Rãunieipai para análise e posterior ernissão de

parecer quanto o Edital retro referido, ?eiativo ao píoceclímento licitatório, de
Registro de Preço na modalidade Pregão Eletrônico n. 018/2023, o qual segundo
nosso entendirnento foi redigido dentro das normas consignadas na Lei 10.520/2002
e subsidiâriamente pelas especificações da Lei 8.666/93 e suas posteriores
aK©raçõe§, ein espeeial ao disposto em seu artigo 15, 51 e seguintes e de acordo
cora Q 1::>©creio Federal 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços, bem oomo na Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores alterações,
visto que presentes as eiáusulas esseneiai$, sem quaisquer condições que possam

tipKicar preferências ou di§cdminaçõe8.

À n3ad@iidadü e$eõihida para o pre$ente procedimento
ticiÊatôrio se adéqua ao objeto a ser Bcitado, estando correta, em razão do objeto,

com base no disposto no artigo la dc Decreto 7.892/20131, da Lei 10.520/2002 e

D P4gina 1 de 2
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decreto 3.555/2000, modalidade inclusive que traz grandes vantagens a
Administração Municipal, proporcionando economia financeira na busca do melhor
preço

eurnpre dizer aInda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado observando a antecedência mínima de 08 {©iio) dias ü bis, nos

termos do inciso V do artigo 4c’ da lei -o.520/2002.

Para a eanvoGa9ãa de$ intere§§ado§ ainda deverá ser
observado pela AdrninisÊração o disposto no aüigo 4'’, i da !ei 10,520/2002.

informa ainda que no PH sente processo o departamento
contábil, já certiücou que há dotação o-çamentária suficiente para futura contratação
do objeto do respectivo edital.

Diante o exposto, e, em razão da eonsuita realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal
prosseguimento, observando-se o disposto e limites legais impostos pela legislação
vigente, Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 7.892/2013, bem como a Lei

Federal 8.666/93, ressalvando que a questão da compatibilidade do preço foge ao
controle desta Procuradoria, sendo de responsabilidade da área solicitante .

Ressalta- 3e que este parecer é opinativo e presta a consultoria
sob o prisma estriianrente jurídico, não Ihe competindo adentrar na conveniência e
oportunidade dos atos praticados no âmbito governamental, nem analisar aspectos
de natureza eminentemente téenica ou administrativa.

g§t© é ne3sgD ©nt8HdlmêRiü jurídÊ6©.

'R, 09l{e

1\)

&iMÃ âQÂiÊR

É o parecer que sub Wêta a apFeüiüÇãe $upeFi€>F.

eruzeiro do IgugçZ lnarço de 2023.

PROeURÂa€>RA JURÍDiCA
OAB/PR 59.899
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PREFEiTURA MUNE<iiPAZ# Da C}etJZ:DiR<) i3© iGUAÇU -

EXCLUSivO PARA PARTiCiPAÇÃO DE Mic:Re>BMP:RaSAS, :©iWPRESA§
DE PE®nNO PORTE E Mi©R©®ãKPRB©NDEDQ iR iNDiViDUAL
(MM)

AViSO N'’ 01
PREGÃO ELrrRÔNiCO/REGiSTRO DE PREÇO NO 18/2023

A Prefeitura Municipal de Cnueiro do iguaçu/PR. torna público que
fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão
Eletrônico, de acordo com as condições particulares do Edital, Lei Federal n'’
IO.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal 10.024, de 20 de setembro
de 2019 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e
subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666, de 21 de junho de 1993, suas
alterações e demais normas em vigor que regem a matéria.
€>®JEq-O: O objeto do presente termo é o Registro de Preço para a
Contratação de empresas nos seguintes ramos, locação de brinquedos
infláveis, fornecimento de sorvetes cascão de bola, cachorro quente, bolo de
trinta metros de comprimentos {30 rn) e fornecímento de refrigerantes para o
dia do município 26/04, quarta feira. Os brinquedos deverão ser instalados
no campo de futebol Gentil Bertoldo localizado no centro do na AV. 13 de

maio, munícipio de Cruzeiro do Iguaçu-PR, devendo ficar aberto a utilização
das 8hOC> da manhã às 17:30 h com intervalo conforme descrição em anexo.
1)ATA E; HC:DRA DE} ABERTURA: 24 de março de 2023 às (39:OGb
€::RITãR!©S !>a JULGMaEiqTO: Menor Preço por Lote.
Le>€3AL: wb\xw.g,©v.btjc©mprasl BK!
EDiTAL EB !!VF€>§©VIAÇébEs: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na
sede da Prefeitura, nos dias úteis das C)7:30 às 11:30 e das 13:OO às 17:OO
horas, ou através da webpage: http:/ /www.cruzeirodoiguacu.pr,gov.br/
demais informações através do telefone/fax (O>a46) 3572-8000;

Cwtzeiro do iguaçu/PR, e in 10 de Março de 2023.
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f"REF[ITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

:::C=TS lva PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROBMPRBSAsp EMPRE3SAS
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27iI( tC' lOH€8aí dos Municípios do
Sudoeste do Paraná

Ano >: 11 – Edição FT" 2817

1:).'; r!._ (' 1:/Ci;I> (11 i iF,11utII/ pie. torna púbIICO qu(
11.'? 1 1 r:lixet. llt ita cã' !\n nrodallcla(le dc Plrgàíl

:\ cti:: Jjg,:.rs u 11itiçt iIil1 es do !':dit.11. lei Fedel iiI n"
J' '' 12 t: . l 1; :l l t:CtI ã.:It:; iII ir1.fl24 , dc JO dt' SrtCnlbrl-J

tI. 71\ 4 J . 1.1. ++, 43. I' +6 da L('- 1 :3 20CIC3 c

•t ; ".': +’/iF :i',in fl• tIt-nl :1 tllalct•12

i..,est:: 1c :et !:lo ; o Rçgisilo dt PI'ec.o p.’tri1 a
'ctlitlü" i l islnl„9. lllt'e';ão rIc Irtll:tjtJt''1,pq

I. \. i. ' f t\ -'51. .i'; f.1li:1. .',tt:h..llc. qllcnic. bttlli d!'
,e&111tt ô-llo Jc reI?iSei iu 1lr 9 p:: 1 :1 o

1:. },ri:lf:tIt'd' Ue f:•.-\€'rfl'> ,.f.'r i:Ist II;Id’rt'
11' 1 ) <!. . IIa AV 1 r: .Je

1 :: 1. .: : : = .pIt. ::-Í'i:. it!-. 81.111 ;it'}+1 à113ul tit ,1 rt:ilti!:t'.'i{tJ

1

1/'l I",.',It:rii 11 g.66(>. dt; 1> : dc !unhi1 dr 11193. suas

'T:1 9 L:O lk\;,1:.tt / 1>R. eli 1 1 O tIe Março de 202.3{_'1

LE C)RIR ANTÔNIO Gt;tHEN
PREFEITO FtlUNiCIPA!,

i(' 5 .'.1 .JN,CIF’lOS DO SUDOESTE DO PARANA ilo dIa 13/03/2023
.':tel .': +ioc e sel feita ii'líolnlando o CódIgO identificador ao site:

r-IiI : : / ' {jI :':et n s.( i) :11. : 3f


