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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A  DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ (DPPR),  órgão público  estadual
independente, inscrita no CNPJ sob o nº 13.950.733/0001-39, sediada na Rua Mateus Leme,
nº 1908, Centro Cívico, Curitiba-PR, neste ato representada pelo(a) Defensor(a) Público(a)-
Geral do Estado do Paraná, Dr(a). Andre Ribeiro Giamberardino, portador(a) da Cédula de
Identidade  inscrita  no  Registro  Geral  sob  o  nº  7.097.617-0,  inscrito(a)  no  CPF/MF  nº
045.885.439-54,  considerando  o  julgamento  da  licitação  nº  015/2021  (Protocolo  nº
17.015.000-7)  na  modalidade  Pregão  Eletrônico,  cujo  resultado  fora  homologado  em
07/10/2021 (DIOE/PR nº 11035), RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e
qualificadas  nesta  ATA,  de  acordo  com  as  classificações  por  elas  alcançadas  e  nas
quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no edital e em conformidade com
as disposições a seguir:

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a aquisição de álcool em gel – 5
litros,  conforme  especificações  e  quantitativos  estabelecidos  no  Edital  do  Pregão
identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram e vinculam este
instrumento, independente de transcrição.

2. FORNECEDORES E PREÇOS REGISTRADOS
2.1.  O  preço  registrado  unitário  e  total,  as  especificações  do  objeto,  a  quantidade,
fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

Lot
e

Ite
m

Código
GMS

Descrição Marca/modelo Quant.
Valor

Unitário

1 1 62303

Álcool,  TIPO:  Gel,  70%  V/V
Antisséptico  de  mãos,
COMPOSIÇÃO:  Álcool  etílico,
glicerina  e  demais  substâncias
permitidas,  SOLUBILIDADE:  Total
em  água,  COR:  Incolor,  AROMA:
Neutro,  EMBALAGEM:  Frasco
plástico  com  tampa  e  lacre  de
segurança,  PESO LÍQUIDO:  5 litros,
UNID. DE MEDIDA: Unitário.

HANDS

FREE

1046

Unidades
R$ 24,85

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 25.993,10

EMPRESA: MR Licitações Ltda

DENOMINAÇÃO SOCIAL: MR Licitações

INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL: 241.151.111.111 (estadual)

CNPJ: 41.687.100/0001-15

ENDEREÇO: RUA CHARQUEADA, N° 178 - BAIRRO: PARAÍSO (POLVILHO) - CEP: 07.794-110 - CAJAMAR-SP

E-MAIL: mrlicitacaoltda@gmail.com

TELEFONE: TEL.: (31) 98820- 4945 (37) 98803-0800

RESPONSÁVEL: SANDRA MARA GOMES PEIXOTO

BANCO, AGÊNCIA E CONTA PARA PAGAMENTO: Banco Cora – 0403 AG 0001 Conta corrente 1263880-7
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2.1.1. Consoante  o  procedimento  licitatório  que  deu  origem  a  presente  Ata,  ficou
classificado em primeiro lugar:

Fornecedor: [nome do licitante vencedor]

2.1.2. Restaram classificados em segundo e terceiro lugares, respectivamente:

Fornecedor: [nome do licitante]

Fornecedor: [nome do licitante]

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua
publicação no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná (DIOE).

4. ENTREGA, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO
4.1. Os critérios de entrega, fiscalização e recebimento estão previstos no corpo do edital e
no termo de referência (Anexo I).

5. FORMA DE PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se definidos
no termo de referência (Anexo I).

6. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços  praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens
registrados, cabendo à DPPR promover as negociações junto aos fornecedores, observadas
as disposições contidas no inciso II, do § 3º, do art. 112 da Lei nº 15.608, de 2007.
6.2.  Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por
motivo superveniente, a DPPR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços registrados aos valores praticados pelo mercado.
6.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado  serão  liberados  dos  compromissos  assumidos,  sem aplicação  de  penalidades
administrativas.
6.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.
6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, a DPPR poderá liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação
da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.3.1. Não havendo êxito nas negociações, a DPPR deverá proceder à revogação da ata de
registro  de  preços,  adotando  as  medidas  cabíveis  para  obtenção  da  contratação  mais
vantajosa.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado pela DPPR quando o fornecedor:
I - for liberado;
II - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
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IV - sofrer sanção prevista no inciso IV, do art. 150, da Lei nº 15.608, de 2007;
V  -  demonstrar  fato  superveniente,  decorrente  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  que
prejudique o cumprimento da ata.
7.2. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, total ou parcialmente,  mediante
prévia  autorização  do(a)  Defensor(a)  Público(a)-Geral  do  Estado  do  Paraná,  não  sendo
possível a substituição por outro licitante integrante do cadastro de reserva de que trata o
item 14.1.1 e seguintes do corpo do edital de licitação:
I - pelo decurso do seu prazo de vigência;
II - se não restarem fornecedores registrados;
III - por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento das obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e
IV - por razões de interesse público, devidamente justificadas.
7.3.  No cancelamento  da ata  ou do  registro  do preço do  fornecedor,  por  iniciativa da
Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, com prazo de cinco dias
úteis para apresentação de defesa, contados da notificação, pessoal ou por publicação no
Diário Oficial do Estado.
7.4. Nos casos relativos à revisão dos preços registrados e ao cancelamento da ata ou do
preço  registrado,  a  DPPR,  mediante  decisão  fundamentada,  poderá  suspender
preventivamente o registro do preço do fornecedor ou a ata de registro de preços.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. O descumprimento das obrigações assumidas na licitação ensejará na aplicação,
garantido  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  licitante,  das  sanções  previstas  na  Lei
Estadual  nº  15.608/2007  e  regulamentadas,  no  âmbito  desta  Defensoria,  por  meio  da
Deliberação CSDP n° 11/20151.

9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1. Aplicam-se à presente avença as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, na
Lei  Complementar  Federal  nº  123/06,  na  Lei  Estadual  nº  15.608/07  e  legislação
complementar, aplicáveis subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, a
Lei Federal nº 8.078/90 e o Decreto Estadual nº 7.303/2021.
9.2.   Os  diplomas  legais  acima  indicados  aplicam-se  especialmente  quanto  aos  casos
omissos.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O beneficiário do presente registro de preços assume o compromisso de fornecer os
produtos objeto desta Ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço
registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o edital de licitação
em epígrafe, do Pregão Eletrônico para Registro de Preços.
10.2. O fornecedor não poderá subcontratar ou transferir  a terceiros os fornecimentos
previstos no objeto desta Ata.
10.3. Para dirimir questões oriundas do presente contrato fica eleito o Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba

E, por estarem, assim, justas e contratadas, assinam a presente em 03 (três) vias de igual
teor e forma, para que se produzam os necessários efeitos legais.

Curitiba, ..... de ............. de 2021.

1 http://www.defensoriapublica.pr.gov.br/arquivos/File/Institucional/Conselho_Superior/
Deliberacoes_2015/11_2015.pdf
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_________________________________________________
Defensor Público-Geral

___________________________________________________
Nome da empresa
Nome do Representante Legal

TESTEMUNHAS
Nome:                                                                               Nome:
CPF:                                                                                  CPF:
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Documento: arp023.2021_ALCOOL_EM_GEL__5_LITROS.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Gunther  Furtado em 22/10/2021 14:49, Jeferson Luiz Wanderley em 22/10/2021 14:52, Andre Ribeiro
Giamberardino em 26/10/2021 16:01.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: Marcelo Ricardo Dittrich Naves  em 22/10/2021 12:23, Marcelo Ricardo Dittrich Naves  em
22/10/2021 12:23, Marcelo Ricardo Dittrich Naves em 22/10/2021 12:24, Marcelo Ricardo Dittrich Naves em 22/10/2021 12:24.

Inserido ao protocolo 18.201.180-0 por: Gunther  Furtado em: 22/10/2021 14:47.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código:
244998130901ccdba01ca488a5805d71.
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UEGA

UEG ARAUCÁRIA S.A. – CNPJ 02.743.574/0002-66 
ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO UEGA Nº. 15/2021 

Documentos: Processo Interno UEGA nº. 21/2021; Objeto: (1) a 
alteração o prazo de execução dos serviços, estendendo as 
atividades até o dia 11/10/2021; (2) o aumento do valor máximo e 
da quantidade estimada de fornecimento de ambulância tipo B 
(plantão 12 horas) e de testes para detecção de COVID-19; e (3) o 
aumento da vigência do contrato para 3 meses da data de 
assinatura do contrato.; Proponente: A+ EMERGENCIAS 
MEDICAS EIRELI, CNPJ: 29.695.306/0001-91; Valor do Aditivo: 
R$ 8.990,00; Data de Assinatura: 11/10/2021; Vigência: 
10/09/2021 até 10/12/2021; Base Legal: Arts. 71, 72 e 81 da Lei 
13.303/2021; Informações Adicionais: www.uega.com.br 

152122/2021

UEG ARAUCÁRIA S.A. – CNPJ: 02.743.574/0002-66  
EXTRATO CONTRATO UEGA Nº 22/2021 

Objeto: A COMODANTE, na qualidade de legítima proprietária das 
peças discriminadas na tabela abaixo, cede e transfere o referido 
bem à COMODATÁRIA, gratuitamente, a título de comodato, 
novas e em perfeito estado para uso, para o fim de ser utilizado na 
parada emergencial para recuperação da CGT1 da Usina 
Termelétrica de propriedade da COMODATÁRIA; Comodante: 
Furnas-Centrais Elétricas S.A., CNPJ: 23.274.194/0001-19; Data 
Assinatura: 29/09/2021; Vigência: até 31/10/2021; Valor das 
Peças: R$ 9.138,69; Informações Adicionais: www.uega.com.br 

153350/2021

UEG ARAUCÁRIA S.A. – CNPJ: 02.743.574/0002-66  
EXTRATO CONTRATO UEGA Nº 24/2021 

Objeto: A COMODANTE, na qualidade de legítima proprietária das 
peças discriminadas na tabela abaixo, cede e transfere o referido 
bem à COMODATÁRIA, gratuitamente, a título de comodato, 
novas e em perfeito estado para uso, para o fim de ser utilizado na 
parada emergencial para recuperação da CGT1 da Usina 
Termelétrica de propriedade da COMODATÁRIA; Comodante: 
Furnas-Centrais Elétricas S.A., CNPJ: 23.274.194/0001-19; Data 
Assinatura: 02/10/2021; Vigência: até 31/10/2021; Valor das 
Peças: R$ 11.040,96; Informações Adicionais: www.uega.com.br 

153361/2021

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu 
ao IAT Licença Ambiental Simplificada - LAS para o seguinte empreendimento: 
Atividade: Implantação da Estação Elevatória de Esgoto - EEE Bandeirantes. 
Endereço: Final da Rua Américo Vespúcio - Jardim Bandeirantes. Município: 
Telêmaco Borba.

153502/2021

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, de acordo com a legislação, 
torna pública a contratação nos termos do Art. 148 – I do RILC – Dispensa de 
Licitação em Razão do Valor para Obras e Serviços de Engenharia, nº 11170/2021, 
Reforma em portão e muro do poço 25 Cascavel GRCA. Contratada SANENG - 
ENGENHARIA DE SANEAMENTO - EIRELI, valor R$ 47973,00, contrato nº 
45671, data de assinatura 26/10/2021.

153564/2021

 Serviço Social Autônomo 

PARANÁ PREVIDÊNCIA

EXTRATO DO CONTRATO N° 14/2021
CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA.     PROTOCOLO: 18.125.596-0.
CONTRATADA: INVIOSAT COMÉRCIO DE ALARMES LTDA-ME.
OBJETO: Serviço de monitoramento eletrônico com sistema de alarme 24 horas 
para fazer a segurança do imóvel situado na Rua Maranhão, n° 300, em Francisco 
Beltrão-PR, pertencente ao Fundo de Previdência. 
VIGÊNCIA: 22/10/2021 à 21/10/2022.               VALOR MENSAL: R$ 180,00.

Curitiba, 21 de outubro de 2021
Felipe José Vidigal dos Santos – Diretor-Presidente

153648/2021

Extrato do Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n° 13/2019
CONTRATANTE: PARANAPREVIDÊNCIA.     PROTOCOLO: 17.841.164-0.
CONTRATADA: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
OBJETO: Prorrogação de prazo contratual, e reajuste de valor, dos serviços de 
Consultoria de Investimentos para a Entidade Gestora do Fundo de Previdência do 
Regime Próprio de Previdência Social do Paraná (Paranaprevidência), com vistas 

ao cumprimento da Resolução CMN nº 3.922/10 e suas alterações.
VIGÊNCIA: 28/10/2021 à 27/10/2022.   NOVO VALOR MENSAL: R$ 351,23.

Curitiba, 27 de outubro de 2021
Felipe José Vidigal dos Santos – Diretor-Presidente

153651/2021

Defensoria Pública do Estado 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – DPPR

Extrato da Ata de Registro de Preços 023/2021 - Pregão Eletrônico Nº 015/2020 
- Processo nº 18.201.180-0
Objeto: Aquisição de álcool gel  (5 litros).
Beneficiária: MR Licitações Ltda (cnpj 41.687.100/0001-15)
Valor global máximo: R$ 25.993,10 (vinte e cinco mil e novecentos e noventa e 
três reais e dez centavos)
Vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação.
Data da assinatura: 26/10/2021
Fundamentação: Lei Federal nº 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, Lei Complementar 
Federal nº 123/06, Lei Estadual nº 15.608/07 e Decreto Estadual nº 2.391/08.

Curitiba, 28 de outubro de 2021.
Andre Ribeiro Giamberardino

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná
153328/2021

Ministério Público do Estado 
do Paraná 

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato

PROTOCOLO: 11924/2021      PE.: 50/2019      CONTRATO: 213/2019
CONTRATADO: QUALITERM AR CONDICIONADO LTDA.
CNPJ: 20.557.304/0001-61.
OBJETO:  Prorrogação  do  contrato  de  Manutenção  Preventiva  e  Corretiva
Contínua  dos  sistemas  de ar  condicionado  do  tipo  VRV,  split  e  janeleiro,
ventilação  mecânica  e  seus  componentes,  instalados  em Ponta  Grossa/PR,
referente ao Lote 01.
DOT. ORÇ.: 0960.03091436.011 – subelem. Desp.: 3390.3917.
VALOR: R$ 4.511,02.
PRAZO: 15/11/2021 a 14/11/2022.
AUTORIZAÇÃO: José Deliberador Neto – Subprocurador-Geral de Justiça
para Assuntos Administrativos

153216/2021

SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES E LOGÍSTICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021-MP/PGJ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2021

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um na sede
do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  localizado  na  Rua  Marechal
Hermes, nº 751, Centro Cívico, Curitiba/PR, o Ministério Público do Estado
do  Paraná,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o nº.  78.206.307/0001-30,  neste  ato
representado pelo Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral de Justiça para
Assuntos  Administrativos  José  Deliberador Neto,  em conformidade com o
resultado do Pregão Eletrônico nº 45/21, devidamente homologado às fls. 950
do processo nº 4.948/2021–MP/PGJ, resolve, nos termos da Lei nº 8.666/93 e
alterações  posteriores,  bem  como  da  Lei  nº  10.520/02,  Lei  Estadual  nº
15.608/2007  e  do  Decreto  Estadual  nº  7.303/2021,  REGISTRAR  OS
PREÇOS  para  eventual  aquisição  de  materiais  de  manutenção,  conforme
especificações  contidas  no  Anexo  I  deste  Edital.  Através  da  presente  Ata,
torna  registrados os  preços obtidos com a proposta  vencedora que passa a
fazer parte integrante desta.
I  - Os  preços obtidos  no presente  certame ficam registrados para reger  as
negociações entre a empresa vencedora e o Ministério Público do Estado do
Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta.
II  -  Os  preços  registrados  poderão,  justificadamente,  sofrer  variação
obedecidos  os  trâmites  procedimentais  do  art.  14  do  Decreto  Estadual  nº
7.303, de 13 de abril de 2021.
III - Mesmo comprovada a ocorrência de fato superveniente e/ou as hipóteses
previstas  no  citado  artigo,  a  Administração,  se  julgar  conveniente,  poderá
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
IV - Integram esta Ata, o Edital, seus Anexos e as propostas das empresas
classificadas e habilitadas.
V - Os Direitos e Obrigações das partes vinculam-se aos termos contidos no
Edital e seus Anexos.

JOSÉ DELIBERADOR NETO
Subprocurador-Geral de Justiça
para Assuntos Administrativos

Empresas vencedoras:
RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 04.176.836/0001-00
Valores registrados:
- Os valores registrados estão disponibilizados no site  www.mppr.mp.br no
item referente ao Pregão Eletrônico nº 45/2021-MP/PGJ.

153347/2021

CÓDIGO LOCALIZADOR:
680462221

Documento emitido em 28/10/2021 08:25:28.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11045 | 28/10/2021 | PÁG. 22

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE.


