
PREFEIIURA D0 MUNlClPlo DE RENASCENçA

DECRETO N'2.182. DE 30 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre o procedimento administrativo para
a realização de pesquisa de preços para aquisiçâo
de bens e contratação de serviços em geral, no
âmbito do Município de Renascença.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DrsPosrÇÕes cpners

Art. 1' Este Decreto dispõe sobre o procedimento administrativo para a realizaçáo de
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do
Município de Renascença.

§ 1' O disposto neste Decreto não se aplica às contratações de obras e serviços de
engenharia.

§ 2" As aquisições de medicamentos deverão observar, além do disposto neste Decreto,
as disposições específicas contidas no Decreto Municipal no 2.003, de 16 de dezembro de 2019.

Art.2" Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático aplicado em série de

preços coletados, devendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, os

inconsistentes e os excessivamente elevados; e
II - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente

superior aos preços referenciais de mercado, sejp de apenas 1 (um) item, se a liicitação ou a
contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou
a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral.

CAPÍTULO II
ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO

Art. 3" A pesquisa de preços será elaboradora pela Secretaria Solicitante e será

materializada em documento que conterá, no mínimo:
I - descrição do objeto a ser contratado;
II - identifrcação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe

de planejamento;
III - caracteização das fontes consultadas;
IV - série de preços coletados;
V - método estatístico aplicado pa.ra a definição do valor estimado;
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VI - justificativas para a metodologia utilizad4 em especial para a desconsideração de
valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte.

Art. 4" Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições
comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou
execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias
exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escaia e
as peculiaridades do local de execução do objeto.

Art. 5o A metodologia adotada para a composição dos preços de referência que serâo
utilizados para determinar o preço estimado em processos licitatórios destinados à aquisição de
bens e contratação de serviços deverá ser diversificada, mediante a utilização dos seguintes
parâmetros:

I - pesquisa nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços, Banco de Preços
em Saúde, Portal de Informações para Todos do TCE/PR, observado o índice de atualização de
preços correspondente;

II - conkatações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas
no período de I (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de
registro de preços, observado o índice de afilalização de preços coÍrespondente;

III - pesquisa direta com? no mínimo, 3 (três) fomecedores, mediante solicitação formal
de cotação, por meio de oficio ou e-mail, com menos de 6 (seis) meses de antecedência da data
de divulgação do edital.

§ 1o Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em
caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

§ 2" Quando a pesquisa de preços for rcalizada com fornecedores, nos termos do inciso
III, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto
a ser licitado;

II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitario e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

- CNPJ do proponente;
c) endereços fisico e eletrônico e telefone de contato;
d) data de emissão; e

e) nome completo e identificação do responsável.
III - informação aos fornecedores das características da contratação contidas no art. 4o,

com vistas à melhor caractenzação das condições comerciais praticadas para o objeto a ser
contratado; e

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas.

§ 3o Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base em orçamento fora do
prazo estipulado no inciso II do caput, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente
responsável e observado o índice de atualização de preços correspondente.
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Art. 6o Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre
um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art.
5o, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

§ 1o Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela autoridade competente.

§ 2o Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da contratação poderá
ser obtido, ainda, acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a
atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço.

§ 3" Os preços coletados devem ser analisados de forma cntica, em especial, quando
houver grande variação entre os valores apresentados.

§ 4'Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em
menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e
aprovada pela autoridade competente.

CAPÍTULO ilI
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Art.7'Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-
se o disposto no art. 5o.

§ 1" Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 5o, a
justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para
outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da
contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 2o Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto
anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizadacom
objetos semelhantes de mesma nafitreza, devendo apresentar especificações técnicas que
demonstrem similaridade com o objeto pretendido.

§ 3' Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços
demonstre a possibilidade de competigão.

§ 4" Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art.75 da Lei n"
14.133, de 1o de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada
concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.

§ 5" O procedimento do § 4'será rcalizado por meio de solicitação formal de cotações a
fornecedores.
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CAPÍTI.ILO TV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO

DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA

Art. 8" Na pesquisa de preço para obtenção do preço estimado relativo às contratações de
prestação de serviços com regime de dedicação de mão de obra exclusiva, deverá ser observado
o que estabelece a Lei Municipal no 1.742, de29 de abril de 2027,ou outra que venha a substituí-
la, observando, no que couber, o disposto neste Decreto.

,,r.:t?üuJr"rKo,,

Art. 9'Este Decreto entra em vigor no dia de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do Paraná, aos trinta dias
do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. iI

,//"// ,àiJa*Elao Lane
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Prefeito
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Brvo Distribuidora Eireli, no valor total de R$ 2.710,40 (dois mil
setecentos e dez reais e quarenta centavos);
Distribuidora de LubriÍicantes Petro Oeste Eireli, no valor total de
R§ 100.835,75 (cem mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e

cinco centavos);
Noroeste Distribuidora de Peças e Produtos Automotivos, no valor
total de R$ 29.085,00 (vinte e nove mil e oitenta e cinco reais);

Renascença, 05 de agosto de2021.

TDÁLIR JO,ÃO ZANELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código IdenüÍicador 247 437 208

DEPARTAMENTO DE ADMINI§TRAÇÃO
PREGÃO PRE§ENCIAL N'059/202I - PMRAVISO DE

HOMOLOGÀÇÃO

Torno pública a Homologação do Pregão Presencial n" 05912027 -
PMR. contratação de empresa, associação ou entidade especializada
na prestação de serviços de arbitragem para atender as demandas do
Departamento de Esporte, em favor da seguinte empresa:
CLA Esporte e Aventura Ltda, no valor total de R$ 86.730,00
(oitenta e seis mil setêcentos e trinta reais).

Renascença,05 de agosto de2021.

IDALIR TO,ÃO ZANELLÁ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczyk

Código ldentificador:2 84079A0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N'2.182, DE 30 DE JULHO Dt 202l

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a

realização de pesquisa de preços para aquisição de

bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do
Município de Renascença.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paranri no uso de

suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da legislação
vigente,

DECRETA:

CAPiTULO I
DISPOSTÇÔES GERAIS

Art. l" Este Decreto dispõe sobre o procedimento administrativo para
a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e

contratação de sewiços em geral, no âmbito do Municipio de
Renascença.

§ 1" O disposto neste Decreto não se aplica às contratações de obras e

serviços de engenharia.

§ 2'As aquisições de medicamentos deverão observar, além do

disposto neste Decreto, as disposições específicas contidas no L)ecreto

Municipal n'2.003, de l6 de dezembro de 2019.

Aú. 2" Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - preço estimado: valor obtido a partir de método matemático
aplicado em série de preços coletados, devendo desconsiderar, na sua

formação, os valores inexequíveis, os inconsistentes e os

excessivamente elevados; e

lI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor
expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de

apenas I (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços

unitririos de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a

cootratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada

integral.

CAPÍflTLO Ir
ELABORAÇÀO DA PESQUISA DE PREÇO

Art. 3' A pesquisa de preços será elaboradora pela Secretaria
Solicitante e será materializada em documento que conterá, no
mínimo:
I - descrição do objeto a ser contratado;
II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se

for o caso, da equipe de planejamento;
III - caracteização das fontes consultadas;
IV - série de preços coletados;
V - método estatístico aplicado para a deÍinição do valor estimado;
VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a
desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou
excessivamente elevados, se aplicável;
VII - memória de calculo do valor estimado e documentos que lhe dão
suporte.

Art. 4o Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser

observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e
locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do
serviço, quantidade contratada. formas e prazos de pagamento, fretes,
garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observadas
a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de
execução do objeto.

Art. 5' A metodologia adotada para a composição dos preços de

referência que serão utilizados para determinar o preço estimado em
processos licitatórios destinados à aquisição de bens e contratação de
serviços deverá ser diversificada, meüante a utilização dos seguintes
parâmetros:
I - pesquisa nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços,
Banco de Preços em Saúde, Portal de lnformações para Todos do

TCEiPR, observado o índice de atualização de preços correspondente;
Il - contratações similares feitas pela Administração Pública, ern
execução ou concluídas no período de I (um) ano anterior à data da
pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços,

observado o índice de atualização de preços correspondente;
III - pesquisa direta conr, no mínimo, 3 (três) fomecedores, mediante
solicitação formal de cotação, por meio de oficio ou e-mail, com
menos de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do

edital.

§ l'Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I
e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentarjustificativa nos

autos.

§ 2' Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedoÍes, nos

termos do inciso III, deverá ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fomecedor compativel com a

complexidade do objeto a ser licitado;
II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo:
a) descrição do objeto, valor unitario e total;
b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro

Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do proponente;
c) endereços fisico e eletrônico e telefone de contato;
d) data de emissão; e

e) nome completo e identificação do responsável.
III - informação aos fornecedores das características da contratação

contidas no art. 4", com vistas à melhor caracterização das condições

comerciais praticadas para o objeto a ser contratado; e

IV - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da

relação de fomecedores que foram consultados e não enviaram
propostas.

§ 3" Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base ern

orçamento fora do prazo estipulado no inciso II do caput, desde que

devidamente justificado nos autos pelo agente responsável e

observado o índice de afualização de precos corresnôndentê
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Art 6' Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço

estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na
pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de
três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que

trata o art. 5o, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes
e os excessivamente elevados.

§ 1" Poderão ser utilizados oukos critérios ou métodos, desde que
devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e

aprovados pela autoridade competente.

§ 2'Com base no tratamento de que trata o caput, o preço estimado da
contratâção poderá ser obtido, ainda" acrescentando ou subtraindo
determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e

mitigar o risco de sobrepreço.

§ 3" Os preços coletados devem ser analisados de forma crític4 em
especial, quando houver grande variação entre os valores
apresentados.

§ 4" Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço
estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente
justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela
autoridade competente.

CAPÍTULO M
DA CONTRATAÇÃO DIRETA

AÍt.7'Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa
de licitação, aplica-se o disposto no art. 5o.

§ 1" Quando não for possível estimar o valor do objeto na fonna
estabelecida no art. 5', a justificativa de preços será dada com base em
valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela

futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas
pâra outros co[tratantes, públicos ou privados, no período de até I
(um) ano anterior à data da oontratação pela Administração, ou por
outro meio idôneo.

§ 2" Excepcionabnente, cÍrso a futura contratada não teúa
comercializado o objeto anteriorÍnente, ajustificativa de preço de que
trata o panígrafo anterior poderá ser realizada com objetos
semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações
técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido.

§ 3" Fica vedada a contmtação direta por inexigibilidade caso a
justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição.

§ 4'Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II
do art.75 da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, a estimativa de
preços de que trata o caput podení ser realizada concomitantemente à

seleção da proposta economicamente mais vantajosa.

§ 5" O procedimento do § 4o será realizado por meio de solicitação
formal de cotações a fornecedores.

CAPÍTULO ry
CONTRATAÇÃO OB SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO
DE MÂO DE OBRA EXCLUSIVA

Art. Eo Na pesquisa de preço para obtenção do preço estimado
relativo àrs contratações de prestação de serviços com regime de

dedicação de mão de obra exclusiva, deverá ser observado o que

estabelece a Lei Municip al n" I .7 42 , de 29 de abril de 202 I , ou outra
que venha a substituiJa, observando, no que couber, o disposto neste

Decreto.

CAPÍTULOV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9" Este Decreto entra em vigor no dia de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do executivo municipal de Renascença, Estado do

Paranr{, aos trinta dias do mês de julho do ttro de doi§ mil e vinte
e um.

IDALIR TOÃO ZÁNELLÁ
Prefeito

Publicado por:
Thalia Zappello da Silva

Código Identifi cador:8F67506D

ESTADODOPÀRANÁ
PREF'EITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

DEPÀRTAMENTO DE LICITAÇÕE§
AVI§O DE PREGÃO ELETRONICO 6I/202I

A1'ISO DE ABERTURÀ DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público para o
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão
ELETRÔNICO, n'. 611202l, do tipo menor preço por itenl com data
de aberturapara o dia l8 de agosto de202l, às 09h30min, cujo objeto
é O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÔES FUTURAS E
PARCELADAS DE CHA}AS GALVANIZADAS, TELAS,
PORTÔES, TUBOS, ALAMBRADOS, LDGIRAS E
CONGÊNERES, atraves da plataforma elehônica BLL. O início de
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 13h30min
do dia 06/08/2021 às 08h30min do dia 18//08/2021, inicio da fase de
lances às 09h00 do día 18/0812021" O Edital e demais informações
encontraÍn-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio
Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme
Pereira, 482,to horirio das 8:00h à 1lh e 45min e das 13h às 17h e

nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e

htps://bll.org.brl partir do dia 06 de agosto de 2021.

Rio AzuI, 05 de agosto de 2021.

LEANDRO JASAT^S/(I
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Flaiane da Silva

Cóügo ldentiÍicador: A3C2I2EE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVI§O DE PREGÃO ELETRONICO 621202I

A}'ISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público para o
conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão
ELETRÔNICO, n". 6212021, do tipo menor preço por item, com data
de abertura para o dia 1 8 de agosto de 2021 , ràs l3h00min, cujo objeto
é O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÔES UTURAS E
PARCELADAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO
ESPECIALZADO DE ENGENHEIRO DE MINAS PARA
LICENCIAMENTO DAS CASCALHEIRAS UTILIZADAS PELO
MUNICÍPIO, através da plataforma eletrônica BLL. O início de
acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das l3h30min
do dia 06108/2021 às l3h00min do dia l8ll08l202l, início da fase de

lances àrs l3:30H do dia 18/08/2021. O Edital e demais informações
encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio
Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme
Pereira, 482, no horiírio das 8:00h as llh e 45min e das l3h às l7h e

nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr. gov.br/licitacao e

https://bll.org.br/ partir do dia 06 de agosto de202l.

Rio Azul, 05 de agosto de 2021.

LEÁNDRO JÁS'N,Sfl
Prefeito Municipal


