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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 84/2021 
PROTOCOLO Nº 37102/2021 

Processo Administrativo nº. 179/2021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 

1. Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2022, autorizado pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 84/2021, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 
10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o 
relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Nassib Kassem Hammad, 
portador da Carteira de Identidade RG nº. 4.165.940-8 SESP/PR e inscrito no CPF 
sob o nº. 640.846.399-15, neste ato assistido pelo Procurador do Município Sr. 
Carlos Kroiss, e em conjunto com a Secretária Municipal de Assistência Social Sra. 
Doriane Marisa Bruner Hammad, inscrita no CPF/MF sob o nº. 716.616.039-04 e o 
DETENTOR DA ATA H.A.ERBE E CIA L TDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº. 76.518.323/0001-33, Inscrição Estadual nº. 10107930-99, 
Inscrição Municipal nº. 67411-9, com endereço a Rua Carlos Essenfelder, nº 3775, 
Bairro: Boqueirão - Curitiba/PR, CEP: 81730-060, telefone: (41) 3286-4959/1991, e-
mail: haerbe@hotmail.com, neste ato representado por sua sócia administradora, 
Sra. Ana Carolina Erbe, inscrita no CPF sob nº. 027.791.119-25. 
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1.1.Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 84/2021, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 19 de 
janeiro de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto o "Registro de preço 
para a aquisição de roupas, calçados, luvas e gorros, roupas de cama e 
toalhas de mesa conforme solicitação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social". 

1.2.As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela 
empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Ta bela de 
itens e valores extraída do sistema Betha Compras. 

1.3. O valor total da presente correspondente ao preço obtido no certame 
licitatório, é de R$ 27.657,07 {vinte e sete mil e seiscentos e cinqüenta e sete 
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reais e sete centavos) no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, 
sobre a execução do objeto. 

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor 
caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e 
normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 84/2021 e seus anexos, sendo os mesmos 
considerados suficientes para, em complemento a esta ATA Registro de Preços, 
definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem 
como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado e 
todos seus Anexos. 

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da 
entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde 
correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, 
inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. · 
84/2021. 

3. O fornecimento será(ao) efetuado(s) com prazo de entrega não superior a 30 
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

3.1. Os materiais deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias após a emissão da 
Autorização de Fornecimento, no Almoxarifado Central, sito à Rua Venezuela, nº 
247 - Bairro Nações - neste Município, no horário das 08h00min às 16h30min. 

3.1.1 Definitivamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório, pelo fiscal técnico do contrato para verificação do 
constante no termo de referência, para sua conseqüente aceitação, ou, em 
caso de alguma desconformidade, a não aceitação e tomada das medidas 
cabíveis para reparo das mesmas, ou substituição do objeto, em contato com a 
empresa. 

3.1.2 No caso de reprovação do objeto, o reparo, ou, substituição, deverá 
ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

3.1.3 Após o recebimento e o cadastramento do bem pelo setor de patrimônio, 
os itens serão entregues nas instituições conforme endereços constantes no 
ANEXO 11, pelo setor responsável pelo recebimento (setor de Patrimônio 
Municipal). 

3.1.4 Após a entrega nas instituições, a Contratante do certame deverá 
providenciar a montagem dos itens nos locais indicados. 

formadigital4 A f. 1· - d t d d t b .f. - d 
por ANA • isca Izaçao a en rega os pro u os, em como a ven Icaçao e suas 
CAROLINA especificações e a fiscalização da Ata de Registro de Preços ficará a cargo dos 
ERBE:027791 servidores devidamente designados, aos quais competirão dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução da ATA de Registro de Preços, e de tudo darão 
2022.01.25 
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ciência à Administração. 

4.1 A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor Carlos Henrique da 
Cruz, matrícula 358.580 e a gestão pela servidora Rita de Cássia de Sá Ribas, 
matrícula 358.999, designado pela Secretaria solicitante, o qual competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata de Registro de Preços, e 
de tudo darão ciência à Administração. 

4.1.2. O representante da Contratada deverá ter a experiência necessária para 
o acompanhamento e controle da execução da ATA REGISTRO DE PREÇOS. 

4.1.3. Os fiscais da ATA REGISTRO DE PREÇOS deverão acompanhar a 
entrega para efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de 
não estarem de acordo com as especificações pactuadas, o fiscal da ATA 
REGISTRO DE PREÇOS poderá suspender o recebimento e devolver os 
produtos de imediato.Havendo divergência em relação à qualidade, 
especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 3 
(três) horas para a reposição. 

4.1.4. Os fiscais da ATA REGISTRO DE PREÇOS anotarão em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

4.1.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

5. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior 
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, 
envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, 
resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente 
designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 
(cinco) dias corridos de sua entrega. 

5.1. Os Itens que necessitam do certificado do lnmetro deverão esquentá-lo em 
cada entrega, durante a execução. 

5.1.1 Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
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5.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar os 
produtos se estes não atenderem às especificações do Edital, devendo a 
Contratada substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

5.3. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando: 
Houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas que 

exponham o produto à contaminação e/ou deterioração; 
O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros 

referentes ao produto em questão; 
Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o consumo; 
O produto não apresentar condições adequadas quanto ao sabor, odor, cor e 

aspecto dentro do prazo de validade; 

5.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente 
adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da 
ATA de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, bem 
como nesta ATA. 

5.5. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada 
obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados 
da rejeição, ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de 
fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não 
substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade com o item 12, 
li, "c" desta Ata. 

5.6. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a 
providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados 
da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de 
multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por 
cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em 
conformidade com o item 12, 11, "c" desta Ata. 

5. 7. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens 
solicitados na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em 
pequena quantidade. 

ANA 6. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 
CAROLI (trinta) dias após a liquidação da nota fiscal/fatura constando em seu teor o número 
NA do empenho, conforme disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo 
ERBE·O financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestada pela Secretaria solicitante 

· e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
277911 União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, 
1925 abrangendo inclusive as contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de 
Assinado de Serviço - FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de 
forma digital Débitos Trabalhistas. 
por ANA 
CAROLINA 
ERBE:027791 
11925 
Dados: 
2022.01.25 
10:40:04 
-03'00' 

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
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6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação 
fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 
regularização( ões ). 

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal 
poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao 
Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o 
efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993). 

7. A ATA REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 
publicação do extrato da Ata no DOE. 

7 .1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos 
eventuais reajustes de preços: 

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, 
comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o 
reajuste; 
b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor; 
c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja 
suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado. 

7 .1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada 
e o reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços 
praticados no mercado. 

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as 
contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em 
igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei Federal nº. 8.666/93. 

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos 
códigos a seguir discriminados: 

ANA 
CAROLIN 
A 
ERBE:027 
79111925 

Assinado de 
forma digital 
por ANA 
CAROLINA 
ERBE:02779111 
925 
Dados: 
2022.01.25 
10:40:50 -03'00' 

Funcional Fonte Recurso 
17.01 08.244.0011 1000 Livre 2.078.3.3.90.30 
17.01 08.244.0011 1934 Federal 2.078.3.3.90.30 
17.01 08.243.0011 1934 Federal 6.001.3.3.90.30 
17.02 08.244.0011 1000 Livre 2.082.3.3.90.30 
17.02 08.244.0011 1712 Estadual 2.082.3.3.90.30 
17.02 08.244.0011 1941 Estadual 
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2.082.3.3.90.30 

17.02 08.244.0011 10941 Federal 
2.082.3.3.90.30 

17.02 08.243.0011 1000 Livre 
6.004.3.3.90.30 

17.02 08.243.0011 10941 Federal 
6.004.3.3.90.30 

17.03 08.244.0011 1000 Livre 
2.085.3.3.90.30 

17.03 08.244.0011 1942 Estadual 
2.085.3.3.90.30 

17.03 08.244.0011 10941 Federal 
2.085.3.3.90.30 

17.03 08.243.0011 1000 Livre 
6.005.3.3.90.30 

17.03 08.243.0011 1770 Estadual 
6.005.3.3.90.30 

17.03 08.243.0011 10941 Federal 
6.005.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 1000 Livre 
2.088.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 11726 
2.088.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 1000 Livre 
2.089.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 1940 Federal 
2.089.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 1000 Livre 
2.092.3.3.90.30 

17.02 08.244.0011 3712 Estadual 
2.082.3.3.90.30 

17.03 08.243.0011 3770 Estadual 
6.005.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 3940 Federal 
2.089.3.3.90.30 

17.01 08.244.0011 3934 Federal 
2.078.3.3.90.30 

17.01 08.243.0011 3934 Federal 
6.001.3.3.90.30 

17.04 08.244.0011 31726 
2.088.3.3.90.30 

17.01 08.243.0011 3703 
6.001.3.3.90.30 

10. A Detentora da Ata obriga-se a: 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
6 



ANA 
CAROLI 
NA 
ERBE:O 
277911 
1925 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico 84/2021 

10.1. A contratada deverá estar em dia quanto a sua Regularidade Fiscal até o 
final do cumprimento da ATA REGISTRO DE PREÇOS decorrente deste certame 
li citatório. 

10.2. Efetuar a entrega dos materiais nas condições, no prazo e no local indicado 
pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das especificações do 
Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando 
detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 
procedência; 

10.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto do presente Termo de Referência; 

10.4. Comunicar à Administração, com antecedência mmrma 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; 

10.5. Manter, durante toda a execução da ATA REGISTRO DE PREÇOS, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação; 

10.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na 
minuta da ATA REGISTRO DE PREÇOS; 

10.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de 
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a 
incidir na execução da ATA REGISTRO DE PREÇOS. 

10.8. Em caso de alguma divergência em relação a quantitativo ou divergência 
das especificações pactuadas, a empresa tem um prazo máximo de 3 (três) horas 
para a complementação ou reposição. 

11. Das Obrigações da Contratante: 

11.1. Efetuar os pagamentos do objeto, mediante apresentação de Notas 
Fiscais/Faturas, atestadas; 

11.2. 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 recebimentos definitivos; 

:::;:~~~:
1 

11.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
por ANA através de servidor especialmente designado. 
CAROLINA 

ERBE:02779112. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto 
desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as 

2022.01.25 
10:41:42 
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situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração 
Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes 
penalidades, cumulativamente ou não: 
1. Advertência. 

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município: 

li. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por 
cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 
10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada 
rescindida, a· critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos 
artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as 
contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e 
perdas e danos. 
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o 
caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
e) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto 
fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da 
rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia 
decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não 
substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa 
à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas 
alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, 
e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1 % 
(um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas 
relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje 
rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas 
e danos e das demais multas. 
Ili. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 

LI NA Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

ERBE:O mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo 
27791 inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos 
11925 sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4º 

da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem 
Assinado prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das 
deforma d. . 1 demais cominações legais. 
A~;a por IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração 
CAROLINA Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
ERBE:o277 promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
9111925 será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos 
Dados: resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
2022.01.2 
5 10:42:11 
-03'00' Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei 
nº. 8.666/93. 

12.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a 
detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos Ili e IV do item 
13, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias. 
1 - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
li - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) 
dias, contado da data da rejeição, devidamente notificada. 
Ili - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e 
prazos estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços. 

12.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, 
ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 
e posteriores alterações. 

12.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da 
Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

12.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da 
Ata as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante 
inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em 
Lei. 

12.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de 
penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou 
de declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal 
de Contas do Estado. e_ 

13. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido 
justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões 
orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

ERBE·O 14. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando: 
· a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

27791 b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
11925 estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

e) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
Assinado àqueles praticados no mercado; 
de forma d) presentes razões de interesse público. 1~1ª' por e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, 
CAROLINA assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da 
ERBE:02779 autoridade competente. 
111925 
Dados: 
2022.01.25 
10:42:45 
-03'00' 

Rua Jacarandá, 300- Nações- Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município. 

14.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 
comprovado. 

14.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, 
será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município. 

15. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais 
instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à 
corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e, no que forem 
aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da 
Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 
Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de 
novembro de 2000; a Convenção lnteramericana Contra a Corrupção (Convenção 
da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.41 O, de 7 de outubro de 2002; e a 
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações 
Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. 

15.1. O DETENTOR DA A TA (H.A.ERBE E CIA L TDA) declara, por si e por seus 

administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu 

nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 

ANA 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus 

CAROLIN administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da 

A mencionada Lei nº 12.846/2013. 
ERBE:027 
7911192 
5 
Assinado de 
forma digital 
por ANA 
CAROLINA 
ERBE:0277911 
1925 
Dados: 
2022.01.25 
10:44:28 
-03'00' 

15.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, 
compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que 
possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento 
pactuai, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu 
artigo 5°. 

15.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas 
regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus 
aspectos, poderá ensejar: 1 - Instauração do Procedimento de Apuração da 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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Responsabilidade Administrava - PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e 
Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas 
porventura cabíveis; li - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na 
esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013; 

15.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas 
comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais 
vigentes no país. 

15.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob .as penas da 
lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem-permite que 
pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e 
regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à 
Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei nº 
12.846 de 1 ° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declara que a 
empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas 
inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do 
mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. As 
partes que o que subscrevem reconhecem que é verdade. 

16. O Detentor da Ata 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 pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
84/2021. 

17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus 
dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 84/2021, as Autorizações de 
Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata 
naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

18. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 
serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana 
de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas. 

ANA 19. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 
CAROLIN (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de 
A Fazenda Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas. ERBE:027 
7911 1925 

Assinado de 
forma digital 
por ANA 
CAROLINA 
ERBE.'()2779111 9 
25 
Dados: 
2022.01 .25 
10:45:11 -03'00' 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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21. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos: 

ANEXO 1 - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA. 

P/Contratante: /)\~~~:t ande, 24 d: ar o de 2022. 

<Dona,,, '.M B. Jfammaá _ \\ 
Sec. :.Mun. Jüsist. Socia[ Nassib Kassem Hammad 

(J)ecreto 6117/ 021 Prefeito Municipal 

1-Vl, 
Dor·ane Mari a Bruner Hammad 

Secretária Municipal de Assistência Proc 

P/ Contratada: 

Social 

ANA (AR Q LI NA Assinado de forma digital por ANA 
CAROLINA ERBE:02779111925 

ERBE:02779111925 Dados:2022.01.2510:45:44-03'00' 

Ana Carolina Erbe 
H.A.ERBE E CIA L TOA 

Duas testemunhas com nome legível e CPF: 

VAN ESSA Assinado de forma digital por 

ERBE:0419547690 ~~~~5:C,;~~~':.':;;~:.°' 
9 --03'00' 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 84/2021 
PROTOCOLO Nº. 37102/2021 

Processo Administrativo nº. 179/2021 

ANEXO 1 - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio 
Grande. 

Prezados Senhores, 
.r, . .. · . . 

Eu, Ana Carolina Erbe, representante legal da empresa/organização H.A.ERBE E 
CIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 76.518.323/0001-33, declaro, 
para os devidos fins, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem 
permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, 
regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem 
lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei 
nº 12.846 de 1° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declaro que a 
empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas 
inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do 
mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 
Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

Fazenda Rio Grande, 24 de janeiro de 2022. 

ANA CAROLINA AssinadodeformadigitalporANA 
CAROLINA ERBE:02779111925 

ERBE:02779111925 Dados:2022.01.2510:46:35-03'00' 

Ana Carolina Erbe 
H.A.ERBE E CIA LTDA 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 179/2021 Licitação: 84/2021 - PE 
Fornecedor: 3814 - H.A. ERBE E CIA LTDA. - EPP 

07-04-2142 Calça masculina.confeccionada em moletom-tamanho 
P-infantil,modelo esporte,cós com elástico.cores 
variadas. 

2 07-04-2143 Calça masculina,confeccionada em moletom-tamanho 
M-infanlil,modelo esporte,cós com elástico,cores 
variadas. 

3 07-04-2144 Calça masculina.confeccionada em moletom-tamanho 
G-infantil,modelo esporte,cós com elástico,cores 
variadas. 

4 07-04-2145 Calça feminina.confeccionada em moletom-tamanho 
P-infantil,modelo esporte,cós com elástico,cores 
variadas. 

5 07-04-2146 Calça feminina,confeccionada em moletom-tamanho 
M-infanlil,modelo esporte,cós com elástico,cores 
variadas. 

6 07-04-2147 Calça feminina,confeccionada em moletom-tamanho 
G-infanlil,modelo esporte,cós com elástico.cores 
variadas. 

7 07-04-2148 Calça feminina-em jeans;na cor azul,tamanho 
10-modeloskinny com lycra-com bolsos. 

8 07-04-2149 Calça feminina-em jeans;na cor azul.tamanho 
12-modeloskinny com lycra-com bolsos. 

9 07-04-2150 Calça feminina-em jeans;na cor azul,tamanho 
14-modeloskinny com lycra-com bolsos. 

10 07-04-2151 Calça feminina-em jeans;na cor azul.tamanho 
34-modeloskinny com lycra-com bolsos. 

11 07-04-2152 Calça feminina-em jeans;na cor azul.tamanho 
36-modeloskinny com lycra-com bolsos. 

12 07-04-2153 Calça feminina-em jeans;na cor azul,tamanho 
38-modelo skinny com lycra-com bolsos . 

13 07-04-2154 Calça feminina-em jeans;na cor azul.tamanho 
40-modelo skinny com lycra-com bolsos. 

14 07-04-2155 Calça masculina-em jeans;na cor azul,tamanho 
34-modelo reta-com bolsos. 

15 07-04-2156 Calça masculina-em jeans;na cor azul.tamanho 
36-modelo reta-com bolsos. 

16 07-04-2157 Calça masculina-em jeans;na cor azul,tamanho 
38-modelo reta-com bolsos 

17 07-04-2158 Calça masculina-em jeans;na cor azul,tamanho 
40-modelo reta-com bolsos 

18 07-04-2159 Calça jeans infantil-meninas-na cor azul.tamanho 
4-com bolsos costurados com linha cor de rosa e 
elástico na cintura. 

19 07-04-2160 Calça jeans infantil-meninas-na cor azul,tamanho 
6-com bolsos costurados com linha cor de rosa e 
elástico na cintura. 

Página: 1/4 

Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preço Unitário Preço Total Situação 

Data da Homologação: 19/01/2022 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 45,0000 450,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 45,0000 450,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 15,000 0,0000 43,3300 649,95 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 45,0000 450,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 55,0000 550,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 15,000 0,0000 50,0000 750,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 60,0000 600,00 Venceu ANA 
PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 65,0000 650,00 Venceu CARO 
PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 68,0000 340,00 Venceu UNA 
PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 68,0000 340,00 Venceu 

ERBE: 
02779 PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 68,0000 340,00 Venceu 
11192 PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 69,0000 690,00 Venceu 
5 PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 68,0000 340,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 15,000 0,0000 Assinado 66,6600 999,90 Venceu 
de forma 

PRÓPRIA UNI 15,000 0,0000 93,3300 1.399,95 Venceu digital por 
ANA PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 89,0000 890,00 Venceu CAROLINA 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 89,0000 890,00 Venceu 
ERBE:0277 
9111925 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 68,0000 340,00 Venceu Dados: 
2022.01 .2 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 68,0000 
5 10:49:34 

340,00 Venceu -03'00' 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 179/2021 Licitação: 84/2021 • PE 
Fornecedor: 3814 • H.A. ERBE E CIA LTDA. • EPP 

20 07-04-2161 Calça jeans infantil-meninas-na cor azul.tamanho 
8-com bolsos costurados com linha cor de rosa e 
elástico na cintura. 

21 07-04-2162 Calça jeans infantil-meninos-na cor azul.tamanho 
4-com bolsos costurados com linha cor de azul e 
elástico na cintura. 

22 07-04-2163 Calça jeans infantil-meninos-na cor azul,tamanho 
6-com bolsos costurados com linha cor de azul e 
elástico na cintura. 

23 07-04-2164 Calça jeans infantil-meninos-na cor azul.tamanho 
8-com bolsos costurados com linha cor de azul e 
elástico na cintura. 

27 07-04-2171 Cueca:matéria prima em algodão,lipo sunga.tamanho 
p-infanlil,cores diversas. 

28 07-04-2172 Cueca:matéria prima em algodão,tipo sunga.tamanho 
M-infanlil,cores diversas. 

29 07-04-2173 Cueca:matéria prima em algodão,tipo sunga.tamanho 
G-infantil,cores diversas. 

30 07-04-2174 Cueca:matéria prima em algodão.tipo sunga.tamanho 
p-adulto,cores diversas. 

31 07-04-2175 Cueca:matéria prima em algodão,tipo sunga.tamanho 
M-adulto,cores diversas. 

32 07-04-2176 Calcinha de malha de algodão,tamanho 
P,infantil,modelo calçola,cores diversas 

33 07-04-2177 Calcinha de malha de algodão.tamanho 
M,infantil,modelo calçola,cores diversas 

34 07-04-2178 Calcinha de malha de algodão,tamanho 
G,infantil,modelo calçola,cores diversas 

35 07-04-2179 Calcinha de malha de algodão,tamanho 
P,adulto,modelo tanga.cores diversas. 

36 07-04-2180 Calcinha de malha de algodão,tamanho 
M,adulto,modelo tanga.cores diversas. 

37 07-04-2182 Soutien de lycra,cores claras.tamanho P 

38 07-04-2183 Soutien de lycra,cores claras.tamanho M 

39 07-04-2184 Soutien de lycra,cores claras.tamanho G 

40 07-04-2185 Pares de meias tipo colegial, tamanho 
infantil,atoalhada,composição:algodão,polimiamida e 
elastano,cores diversas. 

41 07-04-2186 Pares de meias tipo colegial.tamanho 
P ,atoalhada, composição:algodão,polimiamida e 
elastano,cores diversas. 

42 07-04-2187 Pares de meias tipo colegial.tamanho 

elastano,cores diversas. 
M,atoalhada,composição:algodãp mida e 

Página: 2/4 

Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(o/o) Preço Unitário Preço Total Situação 

Data da Homologação: 19/01/2022 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 66,0000 330,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 66,0000 330,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 66,0000 330,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 70,0000 350,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 13,0000 130,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 13,0000 130,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 13,0000 130,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 25,000 0,0000 16,4000 410,00 Venceu 

PRÓPRIA UNI 25,000 0,0000 16,4000 410,00 Venceu ANA 
PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 13,0000 130,00 Venceu CARO 
PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 13,0000 130,00 Venceu UNA 
PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 13,0000 130,00 Venceu ERBE:0 
PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 19,0000 190,00 Venceu 27791 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 20,0000 200,00 Venceu 11925 

PRÓPRIA UNI 5,000 0,0000 35,0000 175,00 Venceu Assinado 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 36,0000 360,00 Venceu de forma 

PRÓPRIA UNI 10,000 0,0000 36,0000 360,00 Venceu 
digital por 
ANA 

PRÓPRIA PAR 25,000 0,0000 9,0000 225,00 Venceu CAROLINA 
ERBE:02779 

PRÓPRIA PAR 20,000 0,0000 12,0000 
111925 

240,00 Venceu Dados: 
2022.01 .25 

PRÓPRIA PAR 20,000 0,0000 12,0000 240,00 Venceu 10:49:54 
-03'00' 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 179/2021 Licitação: 84/2021 - PE 
Fornecedor: 3814 - H.A. ERBE E CIALTDA. - EPP 

43 07-04-2188 Pares de meias tipo colegial.tamanho 
G,atoalhada,composição:algodão,polimiamida e 
elastano,cores diversas. 

44 07-04-2189 Pares de meias tipo colegial,tamanho 
GG,atoalhada,composição:algodão,polimiamida e 
elastano,cores diversas. 

45 07-04-2201 Luvas de dedos longos para proteção das mãos em 
temperaturas mais baixas. Ajuste com elástico nos 
punhos, não bloqueia o vapor da transpiração e 
permite que a pele respire; tamanhos P 

46 07-04-2202 Luvas de dedos longos para proteção das mãos em 
temperaturas mais baixas. Ajuste com elástico nos 
punhos, não bloqueia o vapor da transpiração e 
permite que a pele respire; tamanhos M 

47 07-04-2203 Luvas de dedos longos para proteção das mãos em 
temperaturas mais baixas. Ajuste com elástico nos 
punhos, não bloqueia o vapor da transpiração e 
permite que a pele respire; tamanhos G 

48 07-04-2204 Luvas de dedos longos para proteção das mãos em 
temperaturas mais baixas. Ajuste com elástico nos 
punhos, não bloqueia o vapor da transpiração e 
permite que a pele respire; tamanhos Infantil. 

49 07-04-2205 Gorro para aumentar a proteção em ambientes de 
temperaturas baixas. Fabricado em lã de acrílico, 
protege com eficiência e mantém o conforto; 
Composição: 100%Acrílico - Infantil. 

50 07-04-2206 Gorro para aumentar a proteção em ambientes de 
temperaturas baixas. Fabricado em lã de acrílico, 
protege com eficiência e mantém o conforto; 
Composição: 100%Acrílico - Juvenil 

51 07-04-2207 Gorro para aumentar a proteção em ambientes de 
temperaturas baixas. Fabricado em lã de acrílico, 
protege com eficiência e mantém o conforto; 
Composição: 100%Acrílico -Adulto. 

89 64-14-0006 Fronha, confeccionada em 100% algodão; avulsa para 
travesseiro com zíper; estrutura macia, confortável e 
de fácil higienização; medidas aproximadas: 70 X 50 x 
19 cm. 

90 64-14-0007 Travesseiro de viscoelástico; com revestimento 70% 
poliéster e 30 % algodão; recheio de espuma visco 
elástica; com medidas aproximadas de 70 x 50 x 11 
cm. 

' . 
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Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(o/o) Preço Unitário Preço Total Situação 

Data da Homologação: 19/01/2022 

PRÓPRIA PAR 20,000 0,0000 13,0000 260,00 Venceu 

PRÓPRIA PAR 40,000 0,0000 13,0000 520,00 Venceu 

PRÓPRIA PAR 10,000 0,0000 20,6300 206,30 Venceu 

PRÓPRIA PAR 10,000 0,0000 20,6300 206,30 Venceu 

PRÓPRIA PAR 15,000 0,0000 20,6300 309,45 Venceu 

PRÓPRIA PAR 10,000 0,0000 17,6300 176,30 Venceu 

ANA 
PRÓPRIA UM 10,000 0,0000 28,0000 280,00 Venceu CARO 

UNA 
PRÓPRIA UM 5,000 0,0000 30,0000 150,00 Venceu ERBE:0 

27791 
PRÓPRIA UM 15,000 0,0000 37,0000 555,00 Venceu 11925 

Assinado de 
PRÓPRIA UM 20,000 0,0000 12,0000 240,00 Venceu forma 

digital por 
ANA 
CAROLINA PRÓPRIA UM 20,000 0,0000 54,8300 1.096,60 Venceu ERBE:02779 
111925 
Dados: 
2022.01.25 
10:50:41 
-03'00' 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 179/2021 Licitação: 84/2021 • PE 
Fornecedor: 3814 • H.A. ERBE E CIA LTDA. - EPP 

91 64-14-0008 Capa para sofá para 02 lugares, com medidas 
aproximadas de: altura com 97 cm, profundidade do 
assento de 57 cm, largura do assento 1,25 m, altura 
do encosto 70 cm, largura do braço de 27 cm, e 
largura total de 1, 79 m. 

92 64-14-0009 Capa para sofá para 03 lugares, com medidas 
aproximadas de: altura de 97 cm, profundidade do 
assento de 57 cm, largura do assento de 1,70 m, 
altura do encosto de 70 cm, largura do braço de 27 
cm, e largura total de 2,24 m. 

93 64-14-0010 Capa para colchão de solteiro, em tecido de napa, na 
cor azul royal, com medidas aproximadas de 1,88 m x 
88 cm x20 cm. 

94 64-14-0011 Pano de prato, com estampas variadas, em tecido 
100% algodão, com medidas aproximadas de 70 cm x 
50cm. 

95 64-14-0012 Edredom de solteiro, em dupla face, com medidas 
aproximadas de 140 x 21 O cm, cores sortidas. 

96 64-14-0013 Toalha de mesa, com medidas aproximadas de 140 x 
300 m, em tecido, cores sortidas. 

97 64-14-0014 Toalha de mesa, com medidas aproximadas de 3,5 m 
x 1,5 m, em tecido, cores sortidas. 

98 64-14-0015 Toalha de mesa, plástica, com medidas aproximadas 
de 3,5 m x 1,5 m, em tecido, cores sortidas. 

99 64-14-0016 Avental de napa, sem bolso, reforçado, cor branca, 
longo, próprio para cozinha industrial. 
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Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) Preço Unitário Preço Total Situação 

Data da Homologação: 19/01/2022 

PRÓPRIA UM 6,000 0,0000 98,0000 588,00 Venceu 

PRÓPRIA UM 6,000 0,0000 115,0000 690,00 Venceu 

PRÓPRIA UM 30,000 0,0000 38,3300 1.149,90 Venceu 

PRÓPRIA UM 60,000 0,0000 3,3300 199,80 Venceu 

PRÓPRIA UM 40,000 0,0000 94,0000 3.760,00 Venceu 

PRÓPRIA UM 6,000 0,0000 35,0000 210,00 Venceu 

PRÓPRIA UM 6,000 0,0000 50,0000 300,00 Venceu 

PRÓPRIA UM 6,000 0,0000 40,2700 241,62 Venceu 

PRÓPRIA UM 4,000 0,0000 32,0000 128,00 Venceu 

Total do Fornecedor --------> 759,000 27.657,07 

Fazenda Rio Grande, 24 de Janeiro de 2022. 

yJ f) 

ANA CAROLINA Assinado deforma digital por ANA 
CAROLINA ERBE:02779111925 

E R BE :O 2 7 7 9111 9 2 5 Dados: 2022.01.25 10:52:45 -03'00' 
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Diário Oficial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

PREFEITURA OE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

TOMADA D!: PR!:ÇOS N•. 001/2022 
P1oc.en0Adm!nl1tn1tlvo n•o112022 1Prototo!o n" S8937/2021 

Tipo de ficltlçio: Menor Pr1ço Gh:ibal 

OBJETO: Corllrztaçao de Gmpre:;a e=peci.lfizõda para preslaçao de serviço de ~ rla. 
eoo5uttoria, cadastros, acompanhamento e ?{'eStaçêO de contas de 19CUtsOS de con'o'énlos e 
repasses jl:nlc: às inslituiçõcs governamentais. bem como lreinamenlD e orientaçao tknica .ias 
S&l'fi1o.ê5 em r~ aos si!ter..25 SIMEC. PAR, oe?.As 2.0. SIGPC, SlGk~. StGECON, 
FDOE e demaissis':cmas simi:ares. LEGISLAÇÃO: Lein". 8.&ie, de21 deju:iho de 1.953,com 
as a11eraç09s lntrodl!Zklas pela Lei n•. 8.883, de CB de junho de 1.994, lei Com;:lemenlar n•12J, 
c!e14 c!e de:emêro da 2ll06 epe!aleinº.S.6tS,de2B de abnlde1.998. Horirlo/01tade Abertura: is 09h30min do dia 23 (M favu, Jro d1 2022. Local: Pm'aitura Municipal de 
Fa:tenda Rio Grande, Rua J2Catal'ldll, 300 • N~ • Sala de Ucitações - Térreo. O edital aimp'ettiestafáà disposlçacdosinwrossado1 2 partirde 07 def!mreirode2022. ncenderoço 
ete lt'OniccMp:!fwww.lmndariocrandeec S9Y- br/ a naSecretarlaMunldpal de Administraçao -
SctordeUcitações. 

/~~farwl~,04 c!e fe't1!19l!O de 2!m. 

~ 0/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO 
Coordt!noção dt! Co,un11os 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N- 0 1/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N"'. 84/2021 

Objeto: "Aquisiçao de roupas, calçados, luvas e gorros, roupas de cama e toalhas de mesa 
conforme sol icitação da Secretaria Municipal de Assistência Social."; 
Prazo de Viglnci.a: 12 (doze) meses, a partir da publicação do exlrato da Ata no DOE; 
Proçesao Administrativo: 179'2021; 
Protoc:olo: 3710212021; 
Data da Assinatura: 24/01/2022. 

Detentor: BEATRIZ SUL.ZBACH CORNELIUS EIREU; 
CNPJ: 30.759.356/0001•74; 
lnscrlção Estadual n• : 033.002.229; 
Endereço: Avenida Presidente castelo Branco. n• 670, Bairro: Centro - Crissiumal/RS; Administrador: Beatriz Sulzbach Comellus; 
CPF n•: 217.333.090-04; 
Va lor Total: RS 15.219,60 (quinze mil e d.izentos e dezenove reais e sessenta centavos). 

Detentor: ESPORTIVA RV - EIREU; 
CNPJ: 19.488.880/0001-53; 
Inscrição Estadual n•: 90651857--06; 
Endereço: Largo São Vicente de Paulo. n· 1066. sala A. Centro - Toledo/PR: 
Adm inistrador: Fernando Rodrigo Royer; 
CPF ne: 067.062.349-07; 
Valor Tota l: RS 3.663.85 (três mll e seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). 

Dctontor. H.A.ERBE E CIA L TOA; 
CNPJ : 76.518.323/0001-33: 
lnsctlção Estadual n•: 10107930-99; 
lnsctlçJo Munlclpal n•: 67411-9; 
Endereço: Rua canos E.ssenfelder. n• 3TT5. Bairro: Boqueirão - Curitiba/PR: 
Admin istrador : Ana CeroHna Erbe: 
CPF n•: 027.791.119--25: 
Valor Total: RS 27.657,07 (vinte e sete mH e seiscencos e cinquenta e sete reais e sete 
centavos). 

Coordc11açâo do Couirtm:s 

li 

-----

PREFEITURA MUNICIPAL OE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

l º ATA DE SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚ8U CO Nº09/20ll 

Aos OJ (q_uwo) di:is du mts de Fe\-crdN de 202.2. às 14h 25min. n:l Sl!:i ôc liciuÇffl dn 
Pn:feitun Municipal Found:t Rio Grande, Esw!o do Pamtá. sob pr,::sidCllCia dn S.:nhom 
Gisl3inc: Erord1 Rodrigues de Ofü:eir.:i, m,:.nibro J,,ll!mn MilSUQ Mi,uguchi e: membro suplc:nu: 
M2ll:'o An!Õflk) Pedroso, reuniu-se ;i Com!dlo Pc:rmanc111c: de C~ iimc:nw ~ ipaell pclri 
Pol11ltio o.• 294/2021 p;1r:1 re:ilizar a de anilise documc:::m;"..o do Chal?'.:im:ntci 
Püblico n• 09il0ll . a qual tem por objeiu o "Credcnd11wcnto de hutltu.iç!I~ Financd nu 
p:i.ra prtsb cio dc n rv lços dc: arn-cad:llçilo de T rib1-1t111 Munitlpak. Cucuibulcõ~ dc 
Mclhoria a Tu.as DiHnH, at rl\'h de doc11mcn111s co1a «idigo de buns e tra nuÇÕIC!l vill 
Internet". A Pmidente iniciou a seu!lo pornindo o c:nvc:!opc d:i instill.ii~io !ír..;ir.ecir:t 
BANCO COOPF.RATl\'O SICOOB, inscrito DO C'NPJ sob o n• 02..038.232JOOOJ-64. N!u 
bou1-c nenhum ~ici~1c pracnrc. Em lkSUi<h II PN:sidc:n1c e Membros da Comiulo 
Pcn11MC1Ue de Crcde11d:1rm:n1r> :1p6s vcrific;u-c:m que o e1wclopc: C:it.l\.t dc.idwmmrc lac,ulo, 
nu:ric:i.-::m o awclop:. A ~dente alr.iu o a 1vc:lopc, :Wiwu os d.x:wncnws e ?=,SSO:.l : 0$ 
mcmhros p:.."'ll :i.~~u~ e rubrica. Após 11. m~:11isc minuc-ios;I da dc,cwricnt11ç:!.0, !I ~omissao 
observou c;\U: a IMitui~ilo Finaw:-:ini IJ,nr,çc Cooper:i.ti\·o Si~oob apresentou si::.i.s 
doeumcotnÇôes cm c,;onformidlldc com o edital do Ch:lma:nento Pi'.iblico n~ 09.'2021. s;:/'ldc 
c1:mridcrado. portw1to. pd~ C<.1miss!lo l'em-.am:ntc de Cri:dcnci~.:1110, ::pi:: p:n 
crcdcnciaincnto a !llS'l illliç!o fin=lra B~.::o Coopcr:i.1i\·.:i Sicoob. Concluidos oi 
pro«di.Jncntos. 1 ~ idcn1c infcnnou q_uc a prcscnle A'JJ. scri publiead:i. no Oi:í.-io Oficial 
Elctrõnico do Mw1iclpio. NDd:i m::is ~ vendo pi:ra u=cni..ar. c:ne-mD.·SC' esta ~:a .la scssâo 
ptiblicawn1cndo aasti~turaâlspanicipantes. 

S ECRETA RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coonlt!11Qçã.o dr Contrtllas 

ERRATA DO EXTRATO 00 CONTRATO N• 02/2022 ID 3650 

Onde se li : 

CONTRATADO: rvONETE CORDEIRO MULLER 87190214968; 
CNPJ: 41 .818.082/0001-63. 

Lela-ff: 

CONTRATADO: IVONElc CORDEIRO MULLER 87190214968; 
CNPJ: 42.326.907/0001-95. 

Coordom,ção de Co11tratoi: 

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - Fone/Fax: (41)3627.8500 - Res ousável: Robinson Fi ueiredo Lima 
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