
PARANÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – União 

da Vitória – Paraná 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 112/2017 - SRP - PROCESSO N. º 147/2017 

 
OBJETO: Formação de Registro de Preços para aquisição estimada de 2.500 (dois mil e 
quinhentos) garrafões de 20 litros de água mineral, 1.000 (mil) garrafas descartáveis de 1,5l de 
água mineral sem gás e 3.000 (três mil) pacotes de 500g de café torrado e moído, para ser 
consumido pelo período de 12 meses, com entrega conforme a necessidade por parte da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR. 
 
Esta licitação é destinada à participação EXCLUSIVA de empresas enquadradas como 
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores 
Individuais – MEI.  
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 18h00min do dia 19/09/2017. 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 20/09/2017 das 08h01min às 
08h59min. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 20/09/2017 a partir das 
09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço unitário por item.  
 

PREÇO MÁXIMO: R$ 62.360,00 (sessenta e dois mil trezentos e sessenta reais) valor global, 

sendo que os valores máximos unitários são: Item n.º 1 (garrafão de água mineral de 20 litros): 

R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos); Item n.º 2 (garrafa descartável de água mineral 

de 1,5l): R$ 2,06 (dois reais e seis centavos); e Item n.º 3 (café torrado e moído, pacote de 

500g): R$ 11,05 (onze reais e cinco centavos). 

INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, localizada Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° andar, 
Centro, União da Vitória/PR, das 12h00min às 18h00min, nos dias úteis ou, ainda, no site 
www.uniaodavitoria.pr,gov.br, menu Transparência – Licitações, no site 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, Acesso Identificado no link – licitações públicas. Outras 
informações pelo e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 
 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 
União da Vitória, PR, 30 de agosto de 2017. 

 
Hilton Santin Roveda 

Prefeito 
 

 

 


