
2021 22so loo.ool.rz.los.ozzo.zozo 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2300 loo.oo+.rz.sos.ozzo.zozo 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2720 IOO.OOr.rO.aOr.OSZO.ZOZS 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2730 lOa.OOr.tO.eOr.OSZO.ZOZS 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2740 lOO.OOr.rO.eOr.OSZO.ZOZS 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2741 lOA.0Or.rO.aOr.OaZO.ZOZS 325 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2750 lOe.OOr.rO.eOr.OIZO.ZOZS 3t6 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2970 lOA.OOZ.rO.aOr.OISO.ZOZZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2s71 IOA.OOZ.tO.SO1.O3SO.ZOZZ 330 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2972 lOa.OOZ.rO.SOr.OrSO.ZOZZ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2s73 IOa.OOZ.tO.OO,l.OSSO.ZOZZ 334 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3029 lOa.OOZ.rO.eOr.OISO.ZOZO 329 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3030 loe.ooz.ro.sor.osso.zoza 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3040 loa.ooz.ro.aor.oeso.zozo 495 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3050 loa.ooz.ro.ror.oeso.zoza 496 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3051 lOe.OOZ.rO.SOr.OSsO.ZO2A 499 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3120 l0A.O0Z.rO.SOr.OaOO.ZOZS 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3130 IOO.OOZ.rO.aOr.OaOO.ZOZS 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2421 3190 lOA.O0Z.rO.aO+.O3ZO.ZOrO 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3191 lOa.OOZ.tO.:O+.OaZO.ZOrO 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3260 lOS.OOr.Oe.Z++.038O.ZOSr 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3400 los.ooz.oa.z++.0+oo.zoss C 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 3401 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO.ZOSS /bJ 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3402 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO.ZOSS 764 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 3403 IOS.OOZ.OO.Z++.0+OO.ZOre 766 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3404 IOS.OOZ.OO.Z++.0+OO.ZOar /6t 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3490 lOS.OOZ.Oe.Z++.0+OO,ZOSa 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3500 los.ooz.oo.z++.0+oo.zoal 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3510 IOS.OOZ.OO.Z+n.O+OO.ZOaA 727 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 3520 IOS.OOZ.OO.Z++.0+OO.ZOa+ 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3700 los.ool.oo.z+a.o+ro.ooas 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3790 lOS.OOr.Oe.Z+S.O+SO.ZOSO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3860 IOS.OO+.Oa.Z+r.O+ZO.ZOSZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Ê PREFEITURAIMUNICIPAL 1?,lll:*.., NOVA SANTA BARBARA
-I':É- ESÍaDo Do pARANÁ

CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata dê Registro de Prêços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durantê o pÍazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura l\,lunicipal de Novâ Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazê-lo âlravés de outra licitaÉo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa benefciária, ou, csncelar a Atâ, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas parâ tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa.

CúUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela AdministraÇão:

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacaoíZlnsb.pr.qov.br - rv*'w.ns b.or.uor.br
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- âutomaticamente:

- por decurso de pÍazo de vigência;

- quando não Íestarem fornecedores registrados;

- pelo Órgáo Gerenciador, quando caÍacterizado o interesse público. O Proponenle lerá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio dê processo administmtrvo específico, assegurado o contraditório e âmpla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpÍir as êxigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou dê Íorça

maior:

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos prêços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A sôlicitâção dos fornecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicaçáo das penalidades previstas no edital, caso não âcêitâs as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão GerenciadoÍ, quando a vencêdora:

- não aceitar reduzir o preço regislrado, nâ hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçâo de habilitação ou qualiÍlcaçâo técnica exigida no processo licitatório;

- por razÕes de anteresse público, devidamente motivadas e justiÍicadas;

- não cumprrr as obriga@es decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- náo comparecer ou se Íêcusar a relirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caractenzada qualquer hipótese de inexecuçao total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

Rêgistro de Preço ou nos pedidos dela deconentes; A comunicâÉo do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, iuntando-se o

compfovante aos autos que deram oÍigem ao registro de preços.

cúusuLA sÉTtMA - DAs oBRtcAçoEs DA BENEFtcÉRlA DA ATA

A Adjudicâtária obrigar-se-á ai

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especiÍicações descrilas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadêquada;

- i,íanter-se regular (documentaÉo obrigatóÍia não poderá estar vencida) durante toda a vigênciâ da Ata de

Registro de Preços:

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, decorrentes da entrêga do objeto;

CúUSULA oITAVA - DAS oBRIGAçÕES Do MUNEíP|o

Caberá a Prefertura:

- prestar as informações e os esclarecimentos, atrnentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rqeitar os produtos entregues equivocadamêntê ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍica@es constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXo 01.

CLÂUSULA NONA - OO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da autoÍização de Íornecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entÍegâ não seja efetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fomecedor dassiÍlcado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.

8

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesn" 222, Centro, I 43. 3266.8100, Z - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E -E-mail - licitacaoírl.nsb.pr. sov.br - strv.nsb.pr.gor'.br

PREFEITURA I!{UNlCl PAL



PREFEITURA h4UNICIPAL t7 23
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO FÂRAI{À

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitaÇões de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-íeira, com seguro, frête, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura I\,4unicipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentaçáo da nota

Ílscal acompanhada da cerlidâo expedida conjuntamentê pela Sêcretâria da Receita Federal do Brasil (RFB) ê

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍêrente a todos os créditos tributários federais e à

Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçôes

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.21211991, às

contribuiçÕes instituídas a título de substituição, e às contnbuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo paÍa o pagamento. Sendo que a

Prefeitura L4unicipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mêdiante depósito bancário. Deverá

constar da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tnbutos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previstos em ler ou nos termos do Pregão Elêtrônico n' 13/202'1. Nenhum pagamento será

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de pÍeços ou a correção monetária.

cúUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS coNDIcÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata devêrá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsâbilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as êspeciÍicações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneÍlciária da Ata Íicará obrigada a:

- Não conÍatar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, duÍânte â execução do objeto conkatado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministraÉo da

Prefeitura l\,{unicipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitação e qualiÍicação

exigidas na licitaçáo.

cúusuLA DÉctMA TERCETRA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem.lustiÍlcativa âceita pelo órgão ou entjdade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamenle, nas seguintes sançôes:

. Advertência;

. lr,lulta de 10% (dez por cênto) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.o

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Prêços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

vâlor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

dê 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmenle;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

I
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Em qualquer hipótese dê aplicação de penalidades será assEurado ao fomecedor o contraditório e ampla
defesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não excluia possibilidade de apÍicação de outÍas, pÍevistas em Lêi,

inclusive responsabilizaÉo do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativâs a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processaÊse a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sânÉes cabívêis, sejam estas administrativas ou
pênais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimênto somente nos seguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) coÍtês frequentes de energia elétrica e água:

d)enchentes;

ê) impedimento de suprir os serviços com mateÍiais devido à intenupçâo das vias de âcesso às mesmas;

0 âcréscimos de volumes ou modificâ@es substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mão{e{bra no mercado;

h) atrasos demnentes de outrcs serviços e/ou instalaçao inerênles aos têrmos contratados diretamênte pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contrataçáo e de execuçâo

do objeto. PaÍa os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes prálicas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de sêrvrdor público no processo de licitação ou na execuÇâo da ata;

b) 'prática Íraudulenta": a falsificação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licita@o ou de execução da ata;

c) "prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sêm o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licltador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não-competitivos;

d) "prática coêrcitiva': causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoâs ou suâ

propriedade, visando influenciar sua partlcipaçâo em um processo licitatório ou aÍetaÍ a exêcuçáo da

ata;

e) 'prática obstrutiva": (i) destruir, ÍalsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazêr declarações

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmenle

a apuração de alegações de prática prevista, deste gdital; (ii) atos cuja intençao se1a impedir

materialmente o exercicio do direrto de o organismo Íinanceiro multilateral promover inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo flnanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou rêembolso, este organismo imporá sanEão sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a Ínelegível, indeÍinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos

Íinanciados pelo organismo se, em qualqueÍ momênto, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaÉo ou da êxecução um mntrato Íinanciado pelo organismo.
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Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótêse da atâ vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou rêembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas poÍ ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçáo da

âta e todos os documentos, mntas e registros relacionados à licitaÉo e à execução da ata.

cúUSULA DÉcIMA QUINTA. DAS DISPoSIÇoES FINAIS

Intêgram está Ata, o edital do Pregão Elêtrônico No í3/202í e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respêctivamente, no ceítame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçõês constantes das Leis n0 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas de§â licitasão.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Órgáo Gerenciador e a beneíiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

13/0 1

Gw..aoíí«ià ou=^ríBtuíà Ípo 
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DOS § NÍOS LOitNCONÊ
ve§lo do do6ê AcÍob.t Rê.d€. 202 r.«) r.20i 5t

Marluce Bezena dos Santos Lorencone

Empresa: MaÍluce BêzeÍra dos Santos Lorencone

CNPJ: 17.992.596/0001-56

BeneÍiciária da Ata

An

CheÍe de Gabinete - sável pelo acompanhamento da ata

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100. :l - 86.250-000
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Secretário Municipal dê Obras, do Trabalho e GeraçâodetâEmpregos - Fiscal respor,sávêl pelo âmmpanhamento
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ont de Lima

Secretána de EducaÉo, Esporle e Cultura - responsável pêlo acompanhamento da ata

Secretária Municipal de Saúde - pelo acompanhamento da ata

Valerio

Secretána i/unicipal de Assistência Social- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

t2
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N." 38/202í - PMNSB

REFERENTE AO PRecÃo eurnÔurco N" 13/202í - PMNSB

l'127

O MUNICíP|o DE NoVA Slt'ttl eÁnBlnn, com personalidadê jurídicâ de direilo público interno, inscrito no

CNPJ sob no 95.561.080/0001{0, com sede na Rua WalÍrêdo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250400, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

câsado, portâdor do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.40910, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n"

14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No

3.555/00, Decreto Municipal n0 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com

as alteraÇoes postêriorês, êm facê dâ classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N"
'13/2021, homologado pelo Prefeito MunicipâI, que RESOLVE rêgistrar os píeços para eventual aquisiÉo de

materiais de limpeza, higienê pessoal, utilidadês domésticas e outros, para suprir as necessidades das

Secretanas Munacipais, oferecidos pela empresa MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, pessoa

jurídlca de direito pÍivado, inscrita no CNPJ sob n". 12.811.487/0001-71, com endereço à Rua Raimundo

Capeletti,42 - CEP: 99700000 - Bairro: Linho, Erechim/RS, neste ato representada pela Sra. Franciêle Rover

Bianchi, inscrita no CPF sob no. 980.590.090{7, RG n' 1.077.923.082, doÍavante denominado BeneÍiciária da

Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especiÍicaçoes, os preços, os quantitativos na licitação

supracitada, bem como as cláusulas e condiçÕes abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constituiobjeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de materiais de limpeza, higiêne pessoal,

utilidades domésticas ê outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme

especiÍicado no ANEXO 01, que integrâ o Edital dê Pregão Eletrônico N." í3/202í, independentemente de

transcÍiçáo. O Orgáo Gerenciador nâo se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem

na quantidade indicâda no ANEXo 01, podêndo até realizar licitaÉo específica para adquirir um ou mais itens,

hipótesê em que, em iguâldade de condições, o bêneficiário do regisfo terá preferência, nos termos do art. 15, §

40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - ESpEctFtcAçÃo Do 0BJETo E pREç0s REGlsrRADos

ITENS

Lote Item Código
do
produto

/sêrviço

Descrif o do produto/serviço Marca

do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço
unitario

Preço total

LOTE: 003
- Lote 003

1
Â1,) Acendêdor elétrico de uso manual

paÍa fogão

Naxos UN 22,00 7,07 155,54

LOTE: 013
- Lote 013

1 5bz Avêntal impermeável em napa de

alta resistência medindo no

mínimo 70cm de largura, 120cm

de altura

plastcor UN 46,00 70Ã 365,70

LoTE: 043
- Lote 043

1 6182 Colher em material plástico de
poliestireno, cor transparente com
tamanho aproximadamente de 10

cm.. Embalagem com 50 unid

cr0pac PCTE 64,00 4,27 273,28
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CLAUSULA TERCEIRA . DA VIGENCIA

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da âssinatura do mesmo,

com validade e eÍicácia legal após a publicação do seu exhato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa

BáÍbara.

cuúsur-l ouanrA- DA DorAçÃo onçnueurÁnn
As despesas demnentes desta ata correráo por conta das seguintes dotações orçamentárias

LOTE:065
- Lote 065

1 422 Escova de nylon de mão Corpo de
plástico com cerdas sintéticas
espêssura mínima de 0,60 mm.

gaucha

r
I

N

r'*
2,55 104,55

LOTE: 183
- Lotê 183

1 4456 Saquinho dê papêl paÍa pipoca

medindo aproximadamente 7

X13,5 cm, na mr branca c/ 100

unid.

bras CTE 0,00 04 120,80

TOTAL 1.0í9,87

Dotâçôes

Exercicio
da

despesa

Conta da

dêspesa
Funcional programáticâ Fonte de

recurso
Natureza da despesa

lcruno 

oa Íonte

2021 350 03.001.04.1 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 lDo ExercÍcio

2021 360 03.00'1.04.1 22.0060.2006 504 3.3.90.30.00.00 lDo ExercÍcio

2421 520 04.001.06.1 25.0065.2007 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

3 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

504 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 17 40 06.002.12.361.02'10.2016 103 3,3.90.30.00.00 lDo Exercício

104 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

107 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 2070 06.003.12.361.0250.201 8 142 3.3.90.30.00.00 lDo ExercÍcio

102 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 2280 06.004.1 2.365.0270.2020 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

2021 2290 06.004. 1 2.3ô5.0270.2020 103 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

2021 2300 06.004.1 2.3ô5.0270.2020 104 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

2021 2720 08.001.10.301.0320.2025 0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

2021 2730 08.001.10.301.0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

2021 27 40 08.001.10.301.0320.2025 324 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

325 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

326 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

0 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

330 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

333 3.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

334 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

329 333030.00.00 lDo Exercícro

494 3.3.90.30.00.00 lDo Exercício

495 3.3.90.30.00.00 Bó Exercício

2
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2021 lZrO IOS.OOr.rS.rZZ.OOZO.ZOOS

lzozt lzrs los.oor.rs.rzz.oozo.zoog

2021 1720 IOS.OO,l.,lS.TZZ.OOZO.ZOOS

lzozt lrzro loo.oo2.rz.gor.ozro.zoro

2021 h750 lO0.OOZ.rZ.S0r.OZrO.ZOr0

2021 h760 lO0OOZ.rZ.a0r.OZrO.ZOrO

lzozt lzfio loo.ooa.rz.ggs.oz0o.zorg

2021 lZt4 lOA.OOr.rO.eOr.OSZO.ZOZS

2021 IZ7SO lOg.OOr.rO.eOr.OSZO.ZOZS

2021 lZgtO he.OOZ.rO.gOr.O3SO.ZOZZ

lzozt lzstt loa.ooz.ro.gor.ogso.zozz

lz}zt lzstz loa.ooz.ro.gor.osso.zozz

lz0zt lzsts loa.ooz.ro.gor.osso.zozz

lzozt leozg 108.002.10.301.03s0.2028

2021 I3OSO IOA.OOZ.rO.gOr.O3SO.ZOZA

2021 leO+O IO0.OOZ.rO,aOr.OSSO.ZOZA



2021 3oso loa.ooz.to.sor.osso.zoze 496 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3051 lOO.OOZ.tO.eOr.O3SO.ZOZA 499 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcicio

2021 3120 IOO.OOZ.,lO.aO,1.OSOO.ZOZS 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3130 IOA.OOZ.,lO.eO'1.OOOO.ZOZS 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3190 lOe.OOZ.rO.SO+.OSZO.ZOSO 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 319'1 lOa.OOZ.rO.eO+.OSZO.ZOOO 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3260 lOS.OOr.Oa.Z++.OaAO.ZOSr 0 3 3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3400 los.ooz.oa.z+a.o+oo.zolt 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3401 IOS.OOZ.OA.Z+l.OaOO.ZOll 763 3.3.90.30.00.00 Do Exerclcio

2021 3402 lOS.OOZ.Oa.Z+n.O+OO.ZOSS 764 3.3.90.30.00.00 Do Exêrcício

2021 3403 lOSOOz.Oe.z++.0+OO.ZOSS /bb 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3404 lOS.OOzOe.z++.0+OO.ZOIS 767 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 3490 lOS.OOZ.Oe.Z+l.O+OO.ZOSA 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 35oo los.ooz.oe.z++.o4oo.zog+ 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3510 IOg.O0Z.Og.ZA+.OaOO.ZOg+ 727 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3520 l0S.OOZ.Oe.Z++.OaOO.ZOSa 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3700 los.oos.oa.z+l.o+ro.ooss 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3790 pS.OOS.OO.ZIS.O+rO.ZOaO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3860 pS.OO+.OO.Z+r.O+ZO.ZOSZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

€ PREFEITURA MUNICIPAL'*i,. NOVA SANTA BARBARA
-lr'-'. Í- ESTpDO DO PAEA|jA

t?'tg

CúUSULA OUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro dê Prêços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art.4 do Decreto n" 6.906/03. Durante o prazo de

validade destâ Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Sanla BáÍbara, não será obrigada a

adquirir os produtos refeÍidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema dê Registro de Preços,

podendo fazêlo através de outra licitaçao quando julgaÍ conveniente, sem que caiba Íecurso ou indenização de

qualquer espécie à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

previstas para tanto, gaÍantidos à beneficiána, neste câso, o contraditório e a ampla deÍesa-

CúUSULA SEXTA . DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Regisko de Prqos poderá ser cancelada pela AdministraÉo:

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando nâo restarêm fornecedores registrados;

- pelo Ôrgão Gerenciador, quando caracterizâdo o interesse públio. O Proponente lerá o seu rêgistro de preços

câncelado na Ata, por intermédio dê procêsso adminisfaüvo especíÍico, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconênciâ de casos Íortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrâdo se tomar, comprovadamente, inexequível em funÉo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos íomecedores para cancelamento dos

preços registrâdos deverá ser formulada com a antecêdência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitâs as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerênciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado; 
3
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- perder qualquer condlção de habilitaÉo ou qualiÍicação técnica exigida no processo licilatório;
- por razões de interêsse público, devidamente motivadas e justificadas;

- náo cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caractêrizada qualquêr hipótese de inexecuÉo total ou parcial das mndi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicaçáo do cancêlamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos quê deram origêm ao registro de preços.

cúusuLA sÉTtMA - DAs oBR|GAçÕES DA BENEFtctÁRA DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de amrdo com as especificaçôes descritas no Termo de ReÍerência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteirâmente pêla entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentaÉo obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Regislro de Preços;

- Responder por lodo o ônus reÍerente à entrega dos produtos, tais como, êncargos trabalhistas, previdenciários,

Íiscais e comerciais, decorrentes da entregâ do oblêto;

cúusuLA orrAVA - DAs oBRrcAçoEs Do MUNrcipro

Caberá a PreÍeitura:

- prestar as inÍormações e os esclarecimentos, atjnentes ao objeto, que venham a sêr solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produlos entrêgues equivocadamenle ou em desacordo mm as orienlações passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especiÍicaSes constantes do Ato Convocatório, em particular, de sêu ANEXO 01.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de êntrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados â partir da autorização de fornecimento emitida

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja eíetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo fornecedor dassiÍjcado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

lêgislação e neste edital.

CúUSULA DÉCIMA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicitaçôes de fornecimento, em

horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga rnclusos no valor da mercadoria,

Ílcando â PreÍeitura Municipalde Nova Santa Bárbara isênta de quaisquer responsabilidades.

cúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

0 pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaía da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), rêferente a todos os créditos tributários federais e à

DÍvida Ativa da União (DAU) por elas administÍados, inclusive os créditos tributáÍios relâtivos às contÍibuiçoes

sociais previstas nas alíneas do parágraÍo único do artigo 1'l da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuiçoes instituídas a titulo de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiÍos e CertiÍicado de

Regularidade de Situaçâo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgâos citados, a Prefeiturâ

aguardará a regulaÍjzação por paÍte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a
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Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ fará o devido pagamento mediante deposito bancário. Deverá

constar da nota fiscâl o nome do banco, agência e o N" da conta bancána receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. O Município de Nova Santa BáÍbara poderá deduzk do

montanle a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, encargos, tÍibutos, etc., devidas pela

licitanle vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 13/2021. Nenhum pagamento será

eÍetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaçáo qualquer obrjgação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monêtáriâ.

CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA - DAS coNDIcoES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela enÍega dos produtos, de acordo.com as especiíicações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata Íicará obrigada a:

- Não contratar servidoÍ pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÉo do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura i/unicipalde Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de rêgistro de preços todas as condições dê habilitaÉo e qualiÍicaçao

exigidas na licitaçã0.

cúusuLA DÉcMA TERCEtRA - DAs SANçôES ADMtNtsrRÂTtvAs

0 descumprimento total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo Íornecedor no momento da exêcução da Ata

de Registro de Preços, sêm justiÍicativa acerta pelo órgâo ou entidade usuána, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência:

. i/ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. lt/ulta de 0,3% (zero virgula tÍês por cento) por dia de fornecimento inmmpleto ou em âtraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do

valor corÍespondente ao Íomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 
.

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fomecer à Administrâção Pública,

por prazo de ate 05 (cinm) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomêcedor o contraditório e ampla

defesa,

A aplicaçao das sançóes previstas nesta Ata não excluia possibilidade de aplicaÉo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do fomecedor por eventuais peÍdas e danos causados à Administraçã0.

As importancias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem êfêtuados à beneÍiciária da Ata,

podêndo, enketanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das dêmâis sanÉes cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alterações.

ConsideraÊse-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos

a)gÍeves;

b) epidemias;

c) cortes íiequentes de energia elétnca e água;

d) enchentes;
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e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à intenupÉo das vias dê acesso às mesmas;

0 acréscimos de volumes ou modiÍicâÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-deobra no mercado;

h) atrâsos deconentes de outros sewiços e/ou instalaçáo ineÍentes aos termos contratados diretamente pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
A BêneÍlciária da Ata deve observar ê fazer observar, por sêus fornecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de étrca durante lodo o processo de liôitação, de contratação e de êxecuÉo
do objeto. Para os propósilos destâ cláusula, definêm-se as seguintes práticas:

â) 'prática corrupta': oferêcer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objeúvo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuEào da ata:

b) 'prática fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitaçao ou de exêcuçao da ata;

c) "pÉtica colusiva": esquematizaÍ ou estâbelecer um acordo entre dois ou mais licitanles, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepstos do órgão licitador, visaodo estabelecer preços em niveis

artifr ciais e não-competitivos;

d) 'prática coêrcitiva': câusaÍ dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participaçao em um pÍocesso licitatóÍio ou afetaÍ a execu@o da

ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) dêstruir, falsificâr, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuraçáo dê alega@es de pÍática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção sêjâ impedir

materialmenle o exercÍcio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro . Nâ hipótese de Íinanciamênto, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarândo-a inelegível, indeÍinidamentê ou por prazo determinado, paÍa a outorga de contratos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envofuimento da empresa, diretamenle ou por

meio dê um agente, em práticâs corÍuptâs, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao pârlicipâr da

licitação ou da execução um contÉto Ílnanciado pêlo orgânismo.

Panágrafo Segundo. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vêncedor, como mndição

para a contrataçáo, deverá mnmrdar e autorizar que, na hipótese da atâ vir a ser Íinanciado, em parte ou

integralmente. por organismo Íinancêiro mulülateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formâlmêntê indicadas possam inspecionar o local de exêcução da

âla e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execuçáo da ata.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA - DAS DtsposrçÔEs FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" í3/202í e a proposta da empresa classiflcada em ordem

crêscente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observâncra

das disposiçóes constantes das Leis nD 1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica êleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com Íenúncia de qualquer outro, por mais

pívilêgiado que seja, para serem dinmidas possÍveis dúvidas oriundas desta licitaçáo.
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E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depors de lida, será assinada pelos

representantês das partes, Órgão Gerenciador ê a benêficiánâ da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

nta

o
Prefeito L4 Competente

P/PR38 -O SS

Franciele Rover Bianchi

Empresa: Multrsul Comercio e Dishibuiçâo Ltda

CNPJ: 12.81 1.487/0001-71

BeneÍlciária da Ata

Ange

Chefe de Gabinete - responsável pelo acompanhamento da ata

d

FRANCT ELr à1'#.'3üfl1, *,
RÂVER FRANCIELE ROVER

BIANCHI:9805900
BIANCHI:98sosz

oseooeosT ?;ffx:;1,8i"

oo@,*,,"
Secrelário Municipal de Obras, do Traba,* 

" 
n."U:rd:;*pregos - Fiscal responsável pelo acompanhamenlo

tmoq ni Aparê a Lima

Secretária de Educaçã0, Esporte e Cultura - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

uza

Secretária Munlcipal de Saúde - sável pelo acompanhamento da ata

Sylma m Valério

Secretária l/unicipal de Assistência Social- Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

1
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ATA DE REG|STRO DE PREçO N.0 39/2021 - PMNSB

REFERENTE Ao pnrcÃo rlrrnôNtco No t3/202í - pMNSB

O ltrtUNtCíplO DE NOVA SnNtl eÁneffiA, com peBonalidade juridica de direito público interno, inscrito no

CNPJ sob n0 95.561.080/0001-ô0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de MoÍaes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada nestê ato por seu Prêfeito, Sr. Claudêmir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n" 4.039.382{ SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.40910, doravante

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade mm a Lei ComplementaÍ Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lett Federal n.0 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n' 8.250/2014, Decíeto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no quê couber, a Lei Federal n0 8.ô66, de 21 de junho de '1993, mm
as alteÍações posteriores, em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO N"

13/202Í, homologado pelo Prefeito Muniopal, que RESOLVE registraÍ os preços para eventual aquisição de

materiais de limpeza, higiene pessoal, utilidadês domésticas e outÍos, para supriÍ as necessidades das

Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa PLANALTO CLEAN MAJERIAIS 0E LIMPEZA LTDA, pêssoa

jurÍdica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n0. 24.413.415/0001-55, com endereço à Rua Belo Horizonte, n'
1482 - Sala A - CEP: 86181{20 - Baino: CentÍo, Cambé/PR, neste ato represêntada pelo Sr. Jonathan

Fernando da Costa Ramos, inscrito no CPF sob n". 082.775.449-36, CNH n' 06075564515, doravante

denominado Beneficiária da Ata, cuja proposta foi classiÍicada, observada as especificaçoes, os preços, os

quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condrções abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objêto desta Ata o registÍo de preços, a evêntual aquisição de materiais de limpêza, higiene pessoal,

utilidades domésticas ê outros, para suprir âs nêcessidades das Secrêtarias Municipais, conforme

especificado no ANEXO 0í, que integra o Edilal dê Prêgão Eletrônico N." '13/202í, independentemente de

transcnção. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produlos relacionados do licitante vencedor, nem

na quantidade indicada no ANEXO 0í, podendo até realizar licitação êspecíÍica para adquirir um ou mais itens,

hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o benefciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §

40, da Lei no 8.666/93, reaflrmada no art.70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

ITENS

Lote Item Código
do
produtol

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade
de

medida

Ouantidade Preço
unitário

Preço total

LOTE: 004
- Lote 0M

1 427 Agua Sanitária 1 liko
Composição de hipoclorito de

sódio, hidróxido de sódio,

cloreto de sódio e água. Teor

de cloro ativo: 2 á 2,5 % p/p-

Embalagem c/ 1 litro.

lbiquimica UN 2.220,00 1,28 2.841,60

LOTE: 023
- Lote 023

1 4428 Bloqueador solar FPS 50.

LoÉo Cremosa, não oleosa
Conteúdo 200 ml.

Sun Lau UN 115,00 17 ,54 2.017,10

LOTE: 050
- Lote 050

1 549 Copo descartável 180 ml, Cx

2500 unid.

Copo
Real

CX 131,00 10.043,77

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, F] - 86.250-000
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LOTE: 057
- Lote 057

1 4433 Desinfetantê líquido 2 litros
Para uso em geral de lavanda
c/ aÉo germicida/bactericida.

Comp.: cloreto de alquil dimeül

ê didecil benzil amônio,

emulsiflcante, coadjuvantes,
conservante, perfume, corante
e água. Composiçâo deverá
estar na embalagem

lbiquimica UN 1.454,00 2,88 4.187,52

LOTE: 060
- Lote 060

1 4435 Dispensor de papel toalha
hospitalar, interfolhado 2
dobras, de alta resistência.
Medidas altura com medidas

aproximadas 32 cm largura
de I cm. Na cor gelo, abertura
com chave.

Nobre UN 58,00 22,36 1.296,88

LoTE:06'1
- Lolê 061

1 4436 Dispensor para sabonete
líquido hospitalar, de alta

resistência, trava com chave,

cor gelo.

Nobre UN 55,00 21,60 '1.'188,00

LOTE: 105
- Lote 105

1 463 Limpador amoniacal
concentrado Embalagem com

5 litros. (uso hospitalar)

Volk UN 63,00 17,29 1.089,27

LOTE: 163
- Lote 163

,1

6676 REPELENTE PARA

PROTEÇÃO contra â ação de

insetos em geral e canapato,
para uso profissional e
aplicação sobre a pele ou

roupâ. Deverá apresêntar-se
na forma líquida, sêm odor,

não tóxico, não gorduroso e
ser hipoalérgico. O produto

deverá apresentâr-se em

lftasco 
plástico ou metálim de

200 ml com válvula spíay para

aplicaçã0.

Above UN 230,00 11,89 2.734.70

TOTAL 25.398,84

i't'.,
, I '-.+
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CLAUSULA TERCEIRA. DA VIGEN CIA

O prazo de vigência da Ata de Rêgistro de Preços será de '12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eÍiúcia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA OUARTA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta ata conerão por conta das seguintes dotaçoes orpmenlárias:

Dotaçôes

Exercício

despesa

Conta da

despesa

lFuncional 

OroOramática Fonte de
rgcurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 350 lOO.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio

2021 360 lOa.OOr.O+.TZZ.OOOO.ZOOO 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 520 lO+.OOr.OO.rZS.OOOS.ZOOz 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 710 lOS.OOr.rS.rZZ.OOzO.ZOOS 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

Rua Walfredo Biffencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100. El - 86.250-000
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CLAUSULA SUINTA . DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validadê de í2 (doze) meses, a contar da assinaturâ da mesma,

ênquanto a propostâ continuar sê mostrando mais vantajosa para a AdministraÉo Pública e saüsfazendo os

?

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 41. 3266.8100, E - 86.250-000

2021 715 05.001.1 5.1 22.0070.2009 r lr.a.so.so.oo.oo Do ExercÍcio

2021 720 05.001. 15.1 22.0070.2009 so4 le.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

2021 1730 06.002.12.361.0210.201 6 o ls.s.so.so.oo.oo Do Exercício

2021 1740 06.002.12.361.0210.2016 103 ls.e.so.ao.oo.oo Do Exercício

2021 1750 06.002.12.361.0210.2016 104 la.a.so.ro.oo.oo Do Exercício

2021 I /DU 06.002.12.361.0210.2016 107 IS.S.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2021 2070 06.003.12.361.0250.2018 102 le.e.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2021 2170 06.004.1 2.365.0260.201 I 102 la.a.OO.aO.OO.OO Do Exercício

2021 2284 06.004.12.365.0270.2020 o F.3.eo.3o.oo.oo Do Exercicio

2021 229A 06.004.1 2.3ô5.0270.2020 103 IS.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2021 2300 06.004.1 2.365.0270.2020 104 lr.e.so.eo.oo.oo Do Exercício

2021 2724 08.001.10.301.0320.2025 o F.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 273A 08.001.1 0.301.0320.2025 303 IS.r.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2021 2744 08.001.1 0.301.0320.2025 324 I3.:.SO.OO.OO.OO Do ExercÍcio

2021 2741 08.001.1 0.301.0320.2025 325 lr.r.OO.eO.OO.OO Do Exercício

2021 2754 08.001.1 0.301.0320.2025 326 IS.S.SO.3O.OO.OO Do Exercicio

2021 2974 08.002.1 0.301.0350.2027 o F.3.9o.3o.oo.oo Do ExercÍcio

2021 2971 08.002.1 0.301.0350.2027 330 lr.a.so.so.oo.oo Do Exercício

2021 2972 08.002.1 0.301.0350.2027 333 I3.e.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2021 2973 08.002.1 0.301.0350.2027 334 lr.a.so.ro.oo.oo Do Exercício

2021 3029 08.002.10.301.0350.2028 32s lr.a.so.eo.oo.oo Do Exercicio

2021 3030 08.002.1 0.301.0350.2028 494 la.s.oo.so.oo.oo Do Exercício

2021 3040 08.002.10.301.0350.2028 495 la.a.SO.3O.OO.OO Do ExercÍcio

2021 3050 08.002.10.301.0350.2028 496 la.a.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2021 3051 08.002.10.301.0350.2028 499 ls.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

2021 3120 08.002.10.301.0360.2029 4s4 p.e.so.ao.oo.oo Do Exercício

2021 3130 08.002.10.301.0360.2029 498 le.a.so.:o.oo.oo Do ExercÍcio

2421 3190 08.002.10.304.0370.2030 494 IS.S.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2021 3191 08.002.1 0.304.0370.2030 4s7 IS.S.SO.SO.OO.OO Do Exercício

2021 3260 09.001.08.244.0380.203'1 o b.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2021 3400 09.002.08.244.0400.2033 o F.3.eo.3o.0o.oo Do Exercício

2021 09.002.08,244.0400.2033 763 IS.r.SO.3O.OO.OO Do Exercício

2021 3402 09.002.08.244.0400.2033 764 ls.e.so.ro.oo.oo Do Exercício

2021 3403 09.002.08.244.0400.2033 766 lr.r.so.ro.oo.oo Do Exercicio

2021 3404 09.002.08.244.0400.2033 767 lr.r.SO.rO.OO.OO Do Exercício

2021 3490 09.002.08.244.0400.2034 o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

2021 3500 09.002.08.244.0400.2034 705 la.a.so.so.oo.oo Do Exercicio

2021 3510 09.002.08.244.0400.2034 727 lr.S.SO.SO.OO.oo Do Exercício

2021 JCZU 09.002.08.244.0400.2034 741 lr.r.SO.rO.OO.OO Do Exercício

2021 3700 09.003.08.243.041 0.6035 o h.3.9o.3o.oo.oo Do ExercÍcio

2021 3790 09.003.08.243.0430.2036 o b.3.9o.3o.oo.oo Do Exercicio

2021 3860 09.00 4.08.2 4 1 .0420.2037 o F.3.90.30.00.00 Do Exercício
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demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade dêsta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura l\,lunicipal de Nova Santa BáÍbara, não sêrá obrigâda a

adquirk os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pêlo Sistema de Registro de Preços,

podendo fazêlo através de outra licilaçáo quando julgar conveniente, sem que cajba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa beneficiána, ou, câncelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipôteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusulA sExrA - Do CANCELAMENTo DA ATA DE REGrsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

- automatrcâmentê:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem fornecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caractenzado o interesse público. O Proponente terá o seu registÍo de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administraüvo específrco, assegurado o contraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumpnr as exigências da Ata, poÍ oconência de casos fortuitos ou dê força

maion

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevaçáo dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação dos Íomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a

aplicação das penalidades previstas no edital, caso náo aceitas as razôes do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese desle se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçáo de habilitaçâo ou qualiÍicação técnica exigida no processo licitalório;

- por razÕes de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir âs obrigaÇõês decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusaÍ a retirar, no pÍazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracteizada qualquer hipótese de inexecuçâo total ou parcial das mndiçoes êstabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será feita pessoalmente ou por conespondência mm aviso de recebimento, juntando-se o

comprovanle aos autos que deram origêm ao registro de preços.

cúusuLA sÉaMA - DAS oBRTGAçÕES DA BENEFTCÁRh DA ATA

A Adjudicatária obrigaÊse-á a:

- EnÍegar o produto adjudicado estrilamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência

- ANEXO 01, bem como no prazo estabêlecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadêquada;

- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

Ílscais ê comerciais, decorrentês da entÍega do objeto;

CúUSULA oITAVA - DAs oBRIGAçoES Do MUNrcÍPD

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informa@es e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

4
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da Atai

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou êm desacoÍdo com âs orientações passadas pelo Órgão

Gerenciador ou com as especifica@es constantes do Ato Convocatóno, em particular, de seu ANEXO 01.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a paúr da autonzação de Íomecimento emitidâ

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imedialamente solicitada à

entrega para o próximo fomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções previstas na

legislação e neste edital.

cúUSUI-I oec|uA. Do LocAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entÍegues nos endereços a serem inÍormados nas solicitações de fornecimenlo, em

horário comercial dê segunda a sextaJeira, com seguro, írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidadês.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedidâ conluntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela Procuradona-GeÍal da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todqs os créditos tributários federais e à
Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes

sociais previstas nas alíneas'a', "b" e .c" do parágraÍo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2121991, às

contribuiçoes instituídas a título dê substituiçã0, ê às contnbuições devidas, poÍ lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a PreÍêitura

aguardará a Íegularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bá'bara íaá o dêvido pagamento mediante deposito bancário- Deverá

mnstar da nota fiscal o nome do banco, agênciâ e o N" da conta bancária Íeceptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagâmênto. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante â pagar os valorês correspondentes a multas, indenizaçoes, encaÍgos, tributos, etc., devidâs pela

licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n" 13/2021. Nenhum pagamento será

eÍetuado a benefciária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo Ílnanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉCMA SEGUNDA - DAS CONDICOES GERAIS A SEREM ATENDIOAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir rntêira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor peÍtencente ao quadro da Prefeitura, durante a execuÇão do objeto contratado.

- Não vêicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver piévia âutorização da Administração da

PreÍeitura Municipalde Nova Santa Bárbara.

- l.4anterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de habilitaçáo e qualiÍicação

exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento dâ execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinenles, poderá acaÍretar, isolada ou cumulativamentê, nas seguintês sançÕes:

o Advertência;

5
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. l\4ulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do 1-o

colocada do item em assinar a Ata de Rêgistro de Preços;

. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimâdo da conlrâtâção, além do desconto do

valor correspondente ao Íomecimento não Íealizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicâdos oficialmente;

. Suspensão temporária do dheito de participar de licitação e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades seÍá assegurado ao fornecedor o contraditóío e ampla

defesa.

A aplicâção das sânções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do fomecedoÍ por eventuais perdas e danos causados à Administração.

As importâncias relativas â multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, enhetanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmentê.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanpes cabíveis, sejam estas administrâtivas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçóes.

Considerar-s+á justificado o atraso no atendimento somente nos sêguintes casos:

a)greves;

b) epidemias;

c) cortes Írequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à intenupção das vias de acesso às mêsmas;

0 acréscimos de volumes ou modiÍicaÉes substanciais nos maleriais;

g) escassez, Íalta de materiais e/ou mácdeobra no mercado;

h) atrasos dêcorrenles de oulros serviços e/ou instalação inerenles aos teÍmos contratádos diretamênte pelo

Município.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

A Beneficiária da Ata deve observar e Íazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contrataçâo ê de execuÉo

do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticâs:

â) "prática corÍupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, dirêta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

ob.letivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execuçao da ata;

b) "prática fraudulenta": â falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitaÇâo ou de execuçáo da ata:

c) 'práticâ colusiva': esquematizar ou eslabelecer um acordo êntre dois ou mais licitantês, com ou sem o

conhêcimento de representantes ou pÍepostos do órgão licitador, visândo estabelecer preços em níveis

artificiais e não-mmpetitivos;

d) 'prática coêrcitiva": causâr dano ou ameaçâr causar dano, direta ou indirêtâmênte, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou aÍetar a execução da

ata;

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsificaÍ, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuraÉo de alegaçoes de prática prevista, deste fOital; (ii) atos cuja intençáo seja impedir
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materialmente o exercício do direito de o organismo Íinânceiro multilatêral promover inspeçà0.

ParágraÍo Primeiro - Na hipotese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateraL,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sânção sobre uma empresa ou pessoa física,

inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo determinado, paÍa a outorga de contíatos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constataÍ o envofuimento da êmpresa, diretamenle ou por

meio de um agente, em práticâs corruptas, Íraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaÇão ou da execução um contrato Íinanciado pelo organismo.

cúusuu oÉctuA eurNTA. DAS DtspostçoEs FtNAts

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 13/2021 e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivâmente, no certame supÍa numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes constantes das Leis n0 1 052012002,1ei 8.666/1 993 e dêmais legislaÉes pêrtinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dinmidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaÉo.

E, para firmeza e validade do que Íoi pactuado, lavrou-se a presenle ata, que depois de lidâ, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gêrenciador e a beneflciária Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata

5t2021

PreÍeito e Compietente

39.382{ SSP/PR

asrDdo de ,ohà digiral po

NOVA SANTA BARBARA

DA ]ONÂTHÂN fÊRNÂNOO OÂ

CoçIÂ nÁ ,lOt 03277s,R916
Dàd6: 2021 ot.l I I I ól 33

RÂM05:0827754a936 {r'oo'

Jonathan Fernando da Costa Ramos

Empresa: Planalto Clean Matêriais de Limpeza Ltda

CNPJ: 24.413.415/0001-55

BeneÍiciária da Ata

An

Chefe de Gabinete acompanhâmento da ata

a

1
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Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condiçáo

para a contrataçâo, dêverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, poÍ organismo financeiro mulülateral, mediante adiantariento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmênte indicadas possam inspecionar o local de execuçáo da

atâ ê todos os documentos, contas e registros relacionados à licitâção e à execuçáo da ata.

tl
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odit ilvestre

Secretário l\ilunicipal de Obras, do Trabalho e de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento

da ata

gíaz de Lima

Secretária de Educação, Esporte e Cultura - Fiscal responsável pelo ammpanhamento da ata

Souza

Secretária Municipal dê Saúde - pelo acompanhamento da ata

svl rim Valério

Secretária lVlunicipalde Assistência Social- Fiscal responsável pelo âcompanhamento da ata

8
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ATA DE REGTSTRO DE PREçO N." 40/202í - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N" í3/202í - PMNSB

O MUNEÍP|o DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, represenlada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casâdo, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/200ô e n"

14712014, Lei FedeÍal n.o 10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.892/2013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal no 04'U2009 e, no que muber, a Lei Federal no 8.666, de 2'l de junho de 1993, com

as alterações posleriores, em face da classiÍica@o das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrcO N"

13/2021, homologado pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

maleriâis de limpeza, higiene pessoal, utilidades domésticas e oulros, para suprir as necessidades das

Secretarias Municipais, oferecidos pela empresa VILMAR DE SOUZÂ DlÂS, pessoa juridica de direito privado,

inscrita no CNPJ sob n0. 10.318.91í/0001-15, com endereço à Avenida XV de Fevereiro, 213 A - CEP: 86300000

- Bairro: Centro, Cornélio Procópio/PR, neste ato represenlada pelo Sr. Vilmar de Souza Dias, inscrito no CPF

sob no. 499.522.779-20, RG n" 3.625.698-2, doravante denominado BeneÍiciária da Ata, cuja proposta foi

classiÍicada, observada as especificaçoes, os preços, os quantilativos na licitação supracitada, bem como as

cláusulas e mndi@es abaixo estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o regisko de preços, a eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal,

utilidades domésticas e outros, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme

especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão Elehônico N.'13/202í, independentemente de

transcnçã0. O Orgáo Gerenciador náo se obíiga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem

na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar licitação especiÍica paÍa adquirir um ou mais itens,

hipótese em que, em igualdade de condiçoes, o beneÍiciário do registÍo terá preferência, nos termos do art. 15, §
40, da Lei n0 8.666/93, reafirmada no art.7o, do Decreto no 6.906/03.

CúUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS

ITENS

Lote Código
do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preço total

LOTE: 001

- Lote 001

1 1113 Abridor de latas e ganafas

com no minimo 9 cm, em aço

inox

VIEL UN 4,00 4,20 16,80

LOTE: 012
- Lote 0í2

1 8726 Avental em tecido oxford, com

bolso e alps ajustáveis. Cor a

deÍinir

PANO SUL UN 51,00 17,90 912,90
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LOTE: 028
- Lote 028

1 4378 Botina de segurança
confeccionada em couro
vâqueta lisa, elástico lateral,
palmilha de montagem em
couro, solado poliuretano

bidensidade, com bico de aç0.
Tamanho a definir

VOLKS PAR 120,00 85,00 5.400,00

LOTE: 029
- Lote 029

1 5767 Caixa de isopor grande (de 70
a 100 litros)

[/oR UN 4,00 113,10 452,40

LOTE: 030
- Lote 030

1 6671 Caixa plástica vazada eslilo
hortifruti de poliuretano de
alta densidade - entre 46 e 52
litros

t\,40R UN 18,00 32,00 576,00

LOTE: 031

- Lote 031

1 5453 ixa térmica em polipropileno

m capacidade mínima de 24
itros na cor azul

IVOR UN 7,00 73,00 51 1,00

LOTE: 048
- Lote 048

1 1224 po de vidro p/ água com no
inimo 190 ml- Tipo

encan0

NADIR UN 134,00 1,46 195,64

LOTE: 049
- Lote 049

'I 1184 Copo de vidro p/ água no

mínimo 300 ml
NADIR UN 92,00 4,68 430,56

L0TE: 055
- Lote 055

1 411 Desengordurante para mzinha
Composição: Lauril peter
sulfato de sódio, coadjuvantes,
água e Íragância. Embalagem
500 ml.

DESOIVAX UN 900,00 2,85 2.565,00

LoTE: 058
- Lote 058

1 405 Desodorizante - tipo pedra

sanitária Com gancho, em
diversas fragrâncias, com no
minimo 35 gramas cada.

SANY UN 124,00 0,95 117,80

LOTE: 073
- Lote 073

1 401 Esponja dupla-face para

limpeza Contendo em um dos
lados lã de aço. Composição:
espuma de poliurelano com
agente antibactérias e fibras
sintética com abrasivo.

ALKLIN UN 857,00 0,48 41í,36

LOTE: 074
- Lote 074

1 504 Esponja para banho, macia,
durável, não machuca a pele

dermatologicamente testado,
Hipoalergênim, composição
esponja de poliuretano,

medindo aproximadamente
'lScm altun x 12cm larguna x
3,5 cm espessura, embalado
em embalagem plástica

individualmente, gravada na

embalagem a descrição do
produto.

ESPONJIT

A
UN 265,00 4,40 1.166,00

LOTE: 081
- Lote 081

1 469 Flanela - para limpeza
Medidas 40 x 60 cm

ECO UN 350,00 1,60 5ô0,00

LOTE: 084
- Lote 084

1 568 Fósforo pacote d 10 caixas c/
40 íósforos de segurança.

B ILLA UN 16,00 3,10 49,60
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LOTE: 095
- Lote 095

1 447 Guardanapo branco de papel
22 x22 cm a 24 x24 cm,
pacote c/ 50 unid.

SANDALO UN 250,00 0,65 162,50

LOTE: 098
- Lote 098

1 433 lsqueiro corpo revestido em
plástico, dimensÕes 7,5 cm
peso aproximadamente de í0
gramas, com acendedor, gás
embutido.

BIC UN 55,00 4,15 228,25

LOTE: 104
- Lote 104

1 4471 Limpa vidros Composição:
Solução aquosa de polímero

acrílico, solvente, álcool
laurílico eloxilado, corante,
preservante, frangância e
água. 500 ml.

DESOIVAX UN 90,00 2,80 252,00

LOTE: 107
- Lote 107

1 4472 Limpador limpeza pesada para

uso geral, contendo 500 ml

DESOI\,4AX UN 525,00 3,'t0 1.627,50

LOTE: 114
- Lote 1'14

1 6632 Luva de segurança
confeccionada em PVC com
forro em malha de algodão
impermeável resistentes e
detergente, sabões, amoniaco
solventes e detergentes
orgânicos.

VOLKS UN 320,00 14,20 4.544,00

LOTE: 117
- Lote 117

1 421 Mangueira de jardim material
PVC kançado em nylon cor
cristal, de 1/2'. Com engate e

esguincho. Rolo com 30
metros

ECO ROLO 15,00 66,80 1.002,00

LOTE: 126
- Lote í26

1 1 190 Panela de pressão em
alumínio e válvula de
segurança. Com capacidade
para 7 litros.

PRATIC UN 6,00 65,94 395,64

L0TE: '136

- Lote 136

1 4448 Papel filme PVC pára

envolver, proteger e conseÍvar
alimentos. Rolo com
aproximadamente 30mx28cm

GIOPACK ROLO 78,00 4,30 335,40

LOTE: 139

- Lote 139

1 412 Papel toalha bobina, picotado,

100% celulose. Gramalura
minima 28 gramas. Fardo com
6 rolos de 20 cm de largura e

no mínimo mm 200 mekos
cada

[/ARIPEL FD 150,00 56,60 8.490,00

LOTE: 154
- Lote 154

1 5275 Prato de louça branco para

sopa, 23 cm de circunÍerência

NADIR UN 67,00 8,10 542,70

LOTE: 171

- Lote 17'1

1 6389 Sabonáceo cremoso 500 ml

Composição: dodecil benzeno
sulfonato de sódio, álcool
graxo etoxilado, sabã0,

coadijuvante, agente polidor,

anti+spumante, preservanle,

corante, peíume e água

SANY UN 135,00 Á. /.o 606,15

3
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cuúsuu rencERA - DA vrcÊNcrA

0 prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinafura do mesmo,

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas demrrentes desta ata correrão por conta das seguintes dotaçÕes oçmentárias:

LOTE: 180

- Lote 180

1 408

li,XT 
r''o't" o'* lixo l5 ritrosfNDRloll 

luN

660,00 0,13 85,80

LOTE: 194 1

Lote 194

19 assoura, com cerdas de ONDOR N

ylon base em plástico

istente, cerdas com
mprimento mÍnimo (saliente)

11cm e espessura média

0,8mm, dispostas em no
mínimo 4 carreiras de tufos
ustapostos homogêneos de

o a preencher toda a

, a Íixação das cerdas à

e deverá ser Íirme e

resistente, cabo de madeira
plastiÍicado medindo 1,20m,

com emborrachado na ponla

rosquear mm Íacilidade
base da vassoura e com

ncho na outra ponta do

cabo para pendurar, com

acabamento, uso

oméstico

35,00 4,00 ,00

TOTAL 32.577,00

Dotações

Exercicio
da

despesa

Conta da
despesa

uncional programática Fonte de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 360 lOa.OOr.O+.tZZ.OOOO.ZOOO 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 520 p+.OO,l.OO.TZS.OOOS.ZOOZ 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 7'10 ps.oor.rs.rzz.oozo.zoos 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 715 IOS.OOt.tS.tZZ.OOzO.ZOOS 3 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 720 lOS.0Or.rS.rZZ.OOzO.ZOOS 504 3.3,90.30.00.00 Do Exercício

2021 1730 IOO.OOZ.rZ.36r.OZrO.ZOíO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 1740 lOO.OOZ.rZ.eOr.OZrO.ZOrO 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 1750 FO.OOZ.rZ.aOr.OZrO.ZO1O 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 1760 lOO.OOZ.rZ.SOr.0Z'tO.ZOr6 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 2O7O lOO.OOS.rZ.aOr.OZSO.ZOre 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 2170 IOO OOa.TZ.aOS.OZOO ZO'lS 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 2280 IOO,OO+.TZ.eOS.OZZO.ZOZO 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 2290 IOO.OO+.TZ.SOS.OZZO.ZOZO 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

4
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CLAUSULA QUINTA - DA VALIoADE DoS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de'12 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposla continuar se moslrando mais vantqosa para a AdministraÉo Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a

adquirir os produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamenle pelo Sistema de Registro de Preços,

podendo íazêJo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaÉo de

qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente

pÍevistas para tanlo, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

cúusulA sExrA - D0 CANCELAMENTo DA ATA DE REGlsrRo 0E PREçoS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração

- automaticamente:
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021 .001.10.301.0320.2025 3.90.30.00.00 Do Exercício

021

21 40 8.001.10.301.0320.2025 324 3.90.30.00.00 Do Exercicio

1 741 8.001.10.301.0320.2025 25 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1 750 8.001.10.301.0320.2025 26 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

021

021 72 08.002.1 0.301.0350.2027 3.90.30.00.00 Do Exercício

021 973 08.002.1 0.301.0350.2027 334 3.90.30.00.00 Do Exercício

1 029 08.002.10.301.0350.2028 29 3.90.30.00.00 Do Exercicio

1

021

021 08.002.1 0.301.0350.2028 496 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3051 08.002.1 0.301.0350.2028 499 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3120 08.002.í0.301.0360.2029 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021

2021 3191 08.002.1 0.304.0370.2030 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3400 09,002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3401 09.002.08.244.0400.2033 763 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

2021 3402 09.002.08.244.0400.2033 764 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3490 09.002.08.244.0400.2034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3500 09.002.08.244.0400.2034 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3520 09.002.08.244.0400.2034 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3700 09.003.08.243.041 0.6035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2021 3860 09.004.08.241.0420.2037 0 3.3.90,30.00,00 Do Exercício
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§

2021 lzeoo lo0.oo+. t z.eos.ozzo.zozo lro+ l:.s.so.so.oo.oo lDo Exercicio

lztlo loa.oot.to.eor.oazo.zozs lgoa le.s.go.:o.oo.oo lDo Exercicio

2021 12970 loe.ooz.ro.aor.oaso.zozz lo B.e,go.ao.oo.oo lDo ExercÍcio

zslt 108.002.10,301.0350.2027 lggo la.e.so.so.oo.oo lDo Exercício

8030 lo8.ooz.to.aor.ogso.zoz8 h94 le.g.go.go.oo.oo lDo Exercício

laoo loa.ooz.ro.gor.oeso.zoza h95 13.3.90.30.00.00 lDo Exercicio

lgtso log.ooz.to.got.oeoo.zozg hge la.g.go.go.oo.oo lDo úercicio

zozl lstso loe.ooz.to.go+.oazo.zoso hg+ lg.e.go.eo.oo.oo lDo ExercÍcio

lzozt lszoo log.oot.og.z++.ogao.zogt lo F.:.go.so.oo.oo lDo Exercicio

lzozt ls+os los.ooz.oe.z++.04oo.zoaa 1766 ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercício

lzozt lgaol log.ooz.oe.z++.0+oo.zogg ltu ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercicio

lzozt lesto log.ooz.0e.z++.0+oo.zot+ ltzt lg.e.so.ro.oo.oo lDo ExercÍcio

lzozt lgzso log.ooe.os.z+e.04go.zogo lo ls.s.so.so.oo.oo lDo Exercicio
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- por decurso de prazo de vigêncra;

- quando não restarem Íornecedores registrados;

- pelo Orgão Gerenciador, quando cáracterizado o inleresse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administraÍvo específic0, assegurado o mntraditório e ampla

defesa:

A pedido, quando:

- mmprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compÕem o cuslo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

preços registrados deverá ser Íormulada mm a antecedência de 15 (quinze) dias, Íacultada à Administraçáo a

aplicaÉo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razoes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo âceitaÍ reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualqueÍ condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razÕes de interesse público, devidamente motivadas e.jusliÍicadas;

- não cumprir as obrigaçóes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não mmparecêr ou se recusar a relirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecu@o total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunicação do câncelamento do preço registrado, nos

casos previstos, será Íeita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

mmprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRrcAçÕes ol BrHsRcÁRn DA ATA

A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no Termo de Referência

- ANEXo 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo sollcitado pela Prefeitura, responsabilizando-se

inteiramente pela entrega inadequada;

- Manter-se regular (documentação obígatória náo poderá estar vencida) durante toda a vigência da Ata de

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciáíos,

Ílscais e comerciais, decorrentes da entrega do objeto;

cúusuLA olrAvA - DAs oBRTGAÇôES Do MuNrcÍplo

Caberá a Prefeitura:

- prestar as informaçóes e os esclarecimentos, atinenles ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas peb Órgão

Gerenciador ou com as especificaÉes constantes do Ato Convocalório, em particular, de seu ANEXO 01.

CLAUSULA NONA- DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

0 prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias úteis, mntados a partir da autorização de fornecimento emiüda

pelo Departamento de Compras. Caso a entrega não seja eÍetivada neste prazo, será imediatamente solicitada à

entrega para o próximo Íomecedor classifcado, cabendo ao licitante inadimplente as sançôes previstas na

legislação e neste edilal.

6
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cúusuu oÉcrmA - Do LocAL DA ENTREcA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicilaçóes de fomecimento, em

horário comercial de segunda a sextajeiÍa, com seguro, írete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

Íicando a Prefeitura Municipal de Nova Santa BáÍbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

0 pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a enlrega dos produtos, mediante apresentação da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamenle pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçoes

sociais previstas nas alineas'a', "b'e'c" do parágrafo único do artigo ll da Lei Federal n.o 8.2121991, às

mntribuiçoes instituídas a título de substituiÉo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de SituaEão.lunto ao FGTS. Na existência de débitos.iunto aos ôrgãos citados, a Prefeitura

aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a

PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido pagamento mediante deposito banúrio. Deverá

constaÍ da nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conla bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Municipio de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pagar os valores conespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vencedora, previslos em lei ou nos termos do Pregáo Elekônico n" 1312021. Nenhum pagamenlo seÉ

efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigaçáo Ínanceira, sem que isso

gere dheito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CúUSULA DÉGHA SEGUNDA - DAS CONDICÕES GERÂIS A SEREM ATENDIDAS

A beneÍiciáía da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, de acordo com as especiÍcaçóes constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiáriâ da Ata Íicará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da AdministraÉo da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condiçóes de habilitação e qualificação

exigidas na licitaçã0.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANçÕES ADMINISTRATIVAS

0 descumprimento lotal ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execuçáo da Ata

de Registro de Preços, sem justifrcativa aceita pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acanetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sançóes:

. Advertência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ala, em caso de recusa do 1.0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,370 (zero virgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataÉo, além do desconto do

valor correspondente ao Íornecimento não realizado pela beneÍiciária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitaÉo e de fomecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

7
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Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das san@es previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçâo do Íornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relalivas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efeluados à beneÍciária da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicralmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sançoes cabiveis, sejam estas âdministrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes.

ConsideraÊse-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) mrtes Írequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de supnr os serviços com materiais devido à interupçâo das vias de acesso às mesmas:

Í) acréscimos de volumes ou modificaçôes substanciais nos materiais;

g) escassez, Íalta de mateÍiais e/ou mão{eobra no mercado,

h) atrasos demrrentes de outros serviços e/ou instalação inerenles aos termos contratados diretamente pelo

Município.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de Íinanciamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íísica,

inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo delerminado, para a outorga de contratos

Íinanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da

licitaçáo ou da execução um mntralo financiado pelo organismo.

(\ 8
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CúUSULA DÉcmA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
A Beneficiária da Ala deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida

subcontralação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçá0, de contrataÉo e de execuçáo

do objeto. Para os propositos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) 'prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vanlagem com o

objetivo de influenciar a a$o de servidor público no processo de licitação ou na execuÉo da ata;

b) 'prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execuÉo da ata;

c) 'prática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimenlo de repÍesenlantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e náo-competitivos;

d) 'prática coercitiva": causar dano ou ameapr causar dano, direta ou indiÍetamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou aÍetar a execução da

ata;

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocullar pÍovas em inspeçóes ou fazer declaraçóes

íalsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

a apuração de alegaçóes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

matenalmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.
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PaÉgrafo Segundo - Considerando os prcpósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contrataÉo, deverá mncordar e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por organismo financeiro multilaleral, medianle adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo Ílnanceiro e/ou pessoas poÍ ele Íormalmenle indicadas possam inspecionar o local de execuÉo da

ata e lodos os documentos, mntas e registros relacionados à licilaÉo e à execução dâ ata.

cúusuLA DÉcrMA eurNTA - oAS DlspostçÕES FrNArs

lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" í3/2021 e a proposta da empresa classilicada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numeíado.0s casos omissos seráo resolvidos com observância

das disposiçôes constanles das Leis no 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSULA DÉCffiA SEXTA. DO FORO

Fica eleito o Íoro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer oulro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licilaÉo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneÍiciária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova ta Bá 'bua,1310512021.

Prefeito

no
dade Competente

?o 4 SSP/PR

Vilmar Souza

Empresa: Vilmar za S

CNPJ: 10.318.9í1/0001-15

Beneíciáía da Ata

rra

Chefe de Gabi scal el pelo acompanhamento da ata

o Silveske

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - liqitacaoín)tsbpr,gay. br - ryx/vr,t nsb.Egoy.bt
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Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos - Fiscal responsável pelo acompanhamento

da ata

\
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a

Secretária de Educação, Esporte e Cultura - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata

ouza

Secretária Municipal de Saúde - I pelo acompanhamenlo da ala

Valério

Secretária Municipal de Assistência al - Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata
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