Município de

1

Dois Vizinhos
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO 129/2022
O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei
Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto
Municipal n.º 7999/2010, torna público os Preços Registrados, conforme abaixo descrito:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL PARA USO NA FROTA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS. COM ITEM(NS) DE COTA
RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
ITEM(NS) COTA ABERTA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 222/2022
Empresa: AUTO POSTO SUL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.465.590/0001-90
ITENS
Lote
Item Código Descrição do produto/serviço Marca do Unidade Qtde.
do
Produto de medida
produto/s
erviço
Lote:
1
34108 OLEO
DIESEL
COMUM Ipiranga
UN
1,00
001 Descrição: Fornecimento de
Ampla
combustível Diesel Comum
Concorr
para veículos que compõe a
encia
frota desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel Comum para a Ampla
Concorrência é de 113.636,36
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,60 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
Lote:
2
34109 OLEO DIESEL S-10 Descrição: Ipiranga
UN
1,00
001 Prestação de serviço de empresa
Ampla
especializada para fornecimento
Concorr
de combustível/ diesel S-10 para
encia
veículos que compõe a frota
desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o

Preço
unitário

Preço total

1.125.000,00

1.125.000,00

750.000,00

750.000,00
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Lote:
002 Cota
Reservada

1

34108

Lote:
002 Cota
Reservada

2

34108

Lote:
002 Cota

3

34108

preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel S-10 para a Ampla
Concorrência é de 89.659,29
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,692 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO
DIESEL
COMUM Ipiranga
Descrição: Fornecimento de
combustível Diesel Comum
para veículos que compõe a
frota desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
OLEO
DIESEL
COMUM Ipiranga
Descrição: Fornecimento de
combustível Diesel Comum
para veículos que compõe a
frota desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel Comum para a primeira
Cota Reservada é de 9.469,69
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,60 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO
DIESEL
COMUM Ipiranga
Descrição: Fornecimento de
combustível Diesel Comum

UN

1,00

75.000,00

75.000,00

UN

1,00

75.000,00

75.000,00

UN

1,00

75.000,00

75.000,00
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Reservada

Lote:
002 Cota
Reservada

4

34108

Lote:
002 Cota
Reservada

5

34108

para veículos que compõe a
frota desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel Comum para a quarta
Cota Reservada é de 9.469,69
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,60 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO
DIESEL
COMUM Ipiranga
Descrição: Fornecimento de
combustível Diesel Comum
para veículos que compõe a
frota desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel Comum para a segunda
Cota Reservada é de 9.469,69
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,60 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO
DIESEL
COMUM Ipiranga
Descrição: Fornecimento de
combustível Diesel Comum
para veículos que compõe a
frota desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica

UN

1,00

75.000,00

75.000,00

UN

1,00

75.000,00

75.000,00
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Estado do Paraná

Lote:
002 Cota
Reservada

6

34109

Lote:
002 Cota
Reservada

7

34109

Lote:
002 Cota
Reservada

8

34109

limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel Comum para a terceira
Cota Reservada é de 9.469,69
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,60 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO DIESEL S-10 Descrição: Ipiranga
Prestação de serviço de empresa
especializada para fornecimento
de combustível/ diesel S-10 para
veículos que compõe a frota
desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
OLEO DIESEL S-10 Descrição: Ipiranga
Prestação de serviço de empresa
especializada para fornecimento
de combustível/ diesel S-10 para
veículos que compõe a frota
desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel S-10 para a primeira
Cota Reservada é de 9.962,14
litros, levando em consideração
o valor do litro em R$ 6,692 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO DIESEL S-10 Descrição: Ipiranga
Prestação de serviço de empresa
especializada para fornecimento
de combustível/ diesel S-10 para
veículos que compõe a frota
desta Municipalidade.

UN

1,00

40.000,00

40.000,00

UN

1,00

70.000,00

70.000,00

UN

1,00

70.000,00

70.000,00
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002 Cota
Reservada

9

34109

Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel S-10 para a segunda Cota
Reservada é de 9.962,14 litros,
levando em consideração o
valor do litro em R$ 6,692 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
OLEO DIESEL S-10 Descrição: Ipiranga
Prestação de serviço de empresa
especializada para fornecimento
de combustível/ diesel S-10 para
veículos que compõe a frota
desta Municipalidade.
Será levado em conta o maior
percentual de desconto por litro
oferecido de acordo com o
preço da tabela anp (agência
nacional de petróleo) para a
média do Paraná, vigente para a
data da licitação;
O percentual de desconto fica
limitado a duas casas decimais,
sob a pena de desclassificação.
A quantidade estimada de Óleo
Diesel S-10 para a terceira Cota
Reservada é de 9.962,14 litros,
levando em consideração o
valor do litro em R$ 6,692 na
tabela ANP, do periodo
compreendido entre 13/03/2022
e 19/03/2022.
TOTAL

UN

1,00

70.000,00

70.000,00

2.500.000,00

Dois Vizinhos, 02 de setembro de 2022.

Luis Carlos Turatto
Prefeito
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