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Em qualquer hipotese de aplicação de penalidades seÉ assegurado ao Íomecedor o mntraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sançoes previstas nesta Ala não exclui a possibilidade de aplicaÉo de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fomecedor por evenfuais perdas e danos causados à AdministÍação.

As importâncias retativas a mullas seÍão desconladas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a mbrança,judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais san@es cabiveis, sejam estas administrativas ou

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

Considerar+e-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) mrles Írequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm mateÍiais devido à intenupfio das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaÉes substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de maleÍiais e/ou máo{eobra no mercado;

h) alrasos decoÍrêntes de outros serviços e/ou inslalação inerentes aos termos contÍatados diretamente pêlo

Município.

cúusuu DÉcn A QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedoíes e subcontratados, se admiüda

subconfataÉo, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitaçao, de confabção e de exêdçá)
do objeto. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes prálicas:

a) "prática conupta': oÍerecer, daÍ, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução da ata;

b) 'prática fraudulenta': a falsifcação ou omissão dos Íatos, mm o objetivo de influenciar o processo de

licitaçâo ou de execução da ata;

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

conhecimento de representanles ou prepostos do órgâo licitador, visando estabeleceÍ preços em níveis

artifi ciais e náo+ompetiüvos;

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

propriedade, visando influenciar sua padicipação em um processo licitatóÍio ou afetar a execução da

ata;

e) 'prática obslrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultâr provas em inspeçôes ou Íazer declarações

falsas aos reprêsentantes do organismo frnanceiro multilateral, mm o objelivo de impedir materialmente

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

materialmentê o exercício do direito de o orgânismo finânceiro multilateral pomover inspeçã0.

Parágrafo PÍimeiro - Na hipotese de financiamenlo, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

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

inclusive declarando€ inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outoÍga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatâr o ênvolvimento da empresa, diretamente ou por

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

licitação ou da execução um mntnto financiado pelo organismo.
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Prefeito M

R

NORTHWEST CO
DE FERRAG

IMPLEMENTOS AG
37247494000113

Competente

.382-0 SSP/PR

I

3007NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÀNÁ

Parágrafo Segundo . Considerando os pmpósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como mndição

para a contÍataÉo, deveÉ mncordar e autorizar que, na hipótesê da ata vir a ser financiado, em paíe ou

integralmênte, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pêssoas por ele Íormalmente indicadas possam inspecionar o local de execuçáo da

ala e todos os documentos, mntas e registros relacionados à licitação e à execução da ata.

cúusuLA DÉcffiA eurNTA - DAs DrsposrçoEs FrNArs

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Elêtrônico N0 48/2021 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numenado. Os casos omissos seráo resolvidos com observância

das disposições constantês das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA. DO FORO

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

privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitaSo.

E, para Íirmeza e validade do que Íoi pacluado, lavrou-se a ata, que depois de lida, será assinada pelos

represenlantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova

c

Alex Diel Anschau

Empresa: Norhwest Maquinas e Fenamentas Ltda

CNPJ: 37.247.494/0001-13

-@
Nivaldk Silvestre

Meshe de obras - Fiscal responsável pelo ammpanhamento da Ata
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NOVA SANTA BARBARA 3008

As§iôàdo dê
JUSCILEI t,*aieitar
MARcELo fl;f:Íj'r'

ESÍÁDO DO PÂRÂNÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREço N.. íín022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNEO NO 48N(l2.I - PÍIINSB

O MUNrcíPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidâde jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.561.080/000'l{0, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

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

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 5ô3.691.409-10, doravante

denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o '12312006 e n'
14712014, Lei Federal n."'10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.892/2013 e n" 8.2502014, Decreto Federal N0

3.555/00, Decreto Municipal no 041/2009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 2'l de junho de 1993, com

as alteraçóes posteriores, em face da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNrcO N"

48/202í, homologada pelo Prefeito Municipal, quê RESOLVE registrar os preços pâra êvêntual aquisiçao de

fenamenlas, materiais elétrims, hidráulicos, de mnstruÉo, pinturas e outros, para manutenção das Secretarias

Municipais, oferecido pela empresa OP0RTUNO DISTRIBUIDORA 0E IIÂQUINAS E FERRÂMENTAS LTDA,

pessoa .lurídica de direito pÍivado, inscrita no CNPJ sob no. 24.067-409/0001-93, com endeÍeço à Avenida

Maripá, N0 72'10 - CEP: 85903ô70 - Baino: Vila Becker - CEP - 85.902495, Toledo/PR, nestê ato representada

pelo Sr. Juscilei Marcelo Mumbach, inscrito no CPF sob no. 057-934.449-55, RG n' 8.514.020-5, doÍavante

denominado beneÍiciária da Ala, cuja propostâ Íoi classiÍicada, observada as especiÍicações, os pÍeços, os

quantitativos na licitaçâo supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIIIEIRÂ. DO OUETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preps para eventual aquisição de feÍramentas, materiais elétricos,

hidráulicos, de construção, pinturas e outros, para manutênção das Secretarias unicipais, conforme

especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.'48/202í, independentemente de

transcÍição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitantê vêncedor, nem

na quantidade indicada no ANEXO 0'1, podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais itens,

hipótese em que, em igualdade de condiçôes, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §
40, da Lei no 8.6ô6/93, reaÍirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

cúusulA SEGUNDA - EspEctFlcAÇÂo Do oBJETo E pREços REctsrRÂDos

CLAÚSULA TERCEIRÂ. DA VrcÊNClA

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

I

ITENS

LOTE: 185

- Lote 185

1 9238 Motossena a gasolina/ cilindrada
(cm3) 50/ Potência (kw/cv)

2.6/3.5/ mnente 26RS
'l.6mrn/0,63' - passo 325'.

TOYAMA

TC56OFP

UN '1,00 2.313,6
2

2.313,62

LOTE: 240
- Lote 240

1 7443 Soprador, aspirador e triturador de
íolhas mm motor a gasolina;
potência de 1 HP, com bolsa para

armazenamenlo de folhas

TOYAMA

TB26GII

UN 2,00 1.179,7

2

2.359,44

TOTAL 4.673,06

MUMBAC
H:os7e3l ffi?5s
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cúusuLA sExTA - Do cANcEtÂMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE pREços

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pêla Administrâção:

- automaticamente:

- por dêcurso de prazo de vigência;

- quando náo restarem Íomecedores regrstrados;

rusctLEt t#,,*,*
MARCELO

NOVA SANTA BARBARA
ESÍÂDO DO PARANÂ

com validade e eficácia legal apos a publicaÉo do seu extÍato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRN

As despesas demnentes desta ata coÍÍerão por conta da seguinte dotaÉo orFmentária:

cúusulA QU|NTA - DAVALTDADE DOS PREçOS

A presênle Ata de Registro de Prêços terá validade de 12 (doze) meses, a mntar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta mnünuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.66ô/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de Registro de Preços, o Municipio de Nova Sanla Bárbara, náo será obrigada a adquirir os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo

âtrâvés de ouka licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie

à empresa beneÍiciária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmenle previstas para

tanto, garanlidos à beneliciária, neste caso, o contraditório e a ampla deÍesa.

DO

Do Exerciciolos.oor.o+.r zz.oozo.zooo360 0 3.3.90.30.00.00

3.3.90.30.00.00 Do Exercíciolo+.oor.oo. r zs.oooo.zooz520 0

3.3.90.30.00.00 Do Exercíciolos.oor .r s.+sr.o'too.r ooz620 0

Do Exercíciolos.oor.rs.+sz.ooso.zooa750 0 3.3.90.30.00.00

los.oor.rs.+sz.oom.zooo/bu 504 3.3.90.30.00.00

los.oor.r s.+sz.ooso.zooa70Ít 512 3.3.90.30.00.00

los.oor.r s.+sz.ooso.zooa0tí\ 0 4.4.90.52.00.00

los.oor . r s.+sz.ooso.zooe930 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício

los.oor .r s.+sz.or so.r oos970 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1650 h6.OOZ.rZ.lOr.OZ1O.ZO1S 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1660 IOO.OOZ.rZ.SO1.OZrO.ZO1S 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

1670 IOO.OOZ.rZ.SO1.OZrO.ZO1S 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

1700 loo.ooz.rz.sor.ozro.zors 143 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício2250 pO.OO+.rZ.eOS.OZZO.ZO1S

2260 IOO.OO+.1Z.IOS.OZZO.ZO1S í03 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.00.002270 pO.OO+.1Z.3OS.OZZO.ZOíS

2550 pt .OOt.Zt .AIZ.OIOO.ZOZZ 0 3.3.90.30.00.00

2640 pZ.OOZ.rS.ISZ.O3ZO.ZOZa 0 3.3.90.30.00.00

2730 pa.OOt.rO.rOr.Or3O.ZOZ+ 0 3.3.90.30.00.00

2740 lOa.OOr.rO.eOt.OSSO.ZOZ+ 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3300 los.oor.oe.z«.oaeo.zoao 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

3570 pS.OOZ.Oa.Z+a.O+OO.ZOea 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

3890 pS.OOr.O8.Z+S.O+aO.ZOaS 0 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
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- peb Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermedio de processo administÍativo específco, assegurado o contraditório e ampla

defesa.

A pedido, quando:

- comprovar eslar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos Íortuitos ou de força

maior;

- o seu pÍeço Íegistrado se lomar, comprovadamenle, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que mmpõem o custo do produto. A solicitação dos fomecedores para cancelamento dos

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

aplicâÉo das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- náo aceitar rcdulr o preço registrado, na hipótese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condiçao de habilitaçao ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse públim, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obdga@s demnentes desta Ata de Registro de Preços;

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hiptese de inexecuÉo total ou parcial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorÍentes; A mmunica@o do cancelamento do preço registrado, nos

casos pÍevistos, seÉ feila pessoalmentê ou por conespondência com aviso de recebimento, iuntando-se o

mmprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRTGAçôes ol aeNerrcrÁnn ol lra
A Benefciária da Ata obrigar-seá a:

- Entregar os produlos adjudicados estÍitamentê de acordo com as especifica@s descritas no Termo de

Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Dêpartamento de

Compras, responsabilizando+e inteirâmente pela entrega inadequada;

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

RegistÍo de Preços;

- Responder por todo o ônus referente à enfega dos produtos, tais como, encargos babalhistas, previdenciários,

fiscâis ê comerciais, deconentes da mntratação do objelo;

cúusur-A orTAvA- DAs oBRTGAçÕES Do iruNrcípo
Caberá ao Município:

- prestar as informaçôes e os esclarecimenlos, aünentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- rejeitar os produtos êntregues equivocadamente ou em desamrdo com as orientaÉes passadas pelo Órgão

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

's:RUà{ Íllfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I43.3266.8100, M - 86.250400
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacaoí@rsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

A entrega seÉ parcelada, em quantldâdes variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária do

Município de Nova Santa Báôara, com prazo para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a
parlir da autorizaÉo de fomecimento emitida pelo DepaÍtamento de Compras. Caso a entÍega náo seja efetivada

neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanÉes preüstas na legishçáo e nesta ata.

rusctLEt ff*Íi,f,-
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Os pmdutos deveráo ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicitações de fomecimento, em

horário comercial de segunda a sextaJeira, mm seguro, Írele, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

frcando o Município de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA - OO PAGAMENTO

0 pagamento ocoÍTerá em até 30 (trinta) dias aÉs a entrega dos produtos, medianle apresentação da nota

fscal ammpanhada da ceÍtidão expedida mnjuntamente pela SecÍetaÍia da Receita Federal do Brasil (RFB) e

pela ProcuÍadoÍia-GeÍal da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários Íederais e à

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

sociais previstas nas alineas "4", 'b'e'c" do parágrafo único do arligo í1 da Lei Federal n.o 8.21?199'1, às

conkibuições instituídas a título de substituiçã0, e às contribuiçóes devidas, por lei, â teÍceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Município

aguardaÉ a regularização por parte da Benefciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Báóara fará o deüdo pagamento mediante deÉsito banúrio. Deverá constar da

nola fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depsito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efeüvação do pagamenlo.0 Município de Nova Santa Báôara poderá deduzir do

montantê â pagar os valores mnespondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitântê vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônim n' 4812021. Nenhum pagamento será

efetuado a Beneficiária da Ata enquanto pendente dê liquidaçao qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a rea.lustamento de preços ou a coneçâo monetária.

CúUSULA DÉCIMÂ SEGU]'IDA - DAS CONDICOES GERAS A SEREIT ATET,IDIDAS

A Beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidâde pelâ entrêga dos produtos, de amrdo com as especifica@s constantes do

presente Edital e Anêxos, bem como da respecliva proposta;

A benefciária da Ata fcaÉ obrigada a:

- Náo contratar servidor pertencenle ao quadro do Município, duranle a execuÉo da ata.

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

Município de Nova Santa Bárbana.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as mndi@s de habilitação e qualmcação

exigidas na licitaçã0.

cúusulA DÉcilA TERCETRA - DAs sANçôEs ADriflnrsrRATMÂs
0 descumpÍimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

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

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

. Advertência;

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

mlocada do item em assinar a Ata de Registro de Pre@s;

o Multa de 0,30/o (zero vírgula triâs por cento) por diâ de Íomecimento incompleto ou êm atraso, até o

máximo de 10olo (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do
valor mnespondente ao fomecimento náo realizado pela bêneficiáÍia da Ata, recolhida no prazo máximo

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

. Suspensáo temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à AdminiskaÉo Pública,
por prazo de até 05 (cinco) anos;

4
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Em qualquer hipotesê de aplicação de pênalidâdes será assegurado ao fomecedor o mntradilório e ampla

N
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defesa.

A aplicação das sanÉes previstas nesta Ata não exclui a pssibilidade de aplicaÉo de ouhas, previstas em Lei,

inclusive responsabilizaçáo do Íornecedor por eventuais perdas e danos causados à AdministraÉo.

As importâncias relativas a mullas serão descontadas dos pagamentos a serem eletuados à beneficiária da Ata,

podendo, entretanto, mnforme o caso processar-se a mbrânça judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais san@s cabíveis, sejam estas administralivas ou

penais, preüstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar+e-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) êpidemias;

c) coÍtês ÍÍequentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à intenup@o das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modificaçoes substanciais nos maleriais;

g) escassez, falta de materiais e/ou máo{eobra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contralados direlamente pelo

Município.

cúusulA DÉcilA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Bêneíiciária da Ata deve obseNar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontralados, se admitida

subcontratação, o mâis alto padrão de ética durantê todo o processo de licitação, de confata$o e de execução

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

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento, paroal ou integral, por organismo financeiro multilateral,

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

inclusivê declarando-a inelegivel, indêfnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contralos

fnanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constataÍ o envolvimento da empresa, diretamenle ou por

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, colusivâs, coercilivas ou obstrutivas ao participar da

licitâção ou da execução um mntÍato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os pmpositos das cláusulas acimâ, o licitante vencedor, como condição

JUSCILEIMARCELO
MUM8ACHOs7934
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a) 'prática conupla': oíeÍecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indirebmente, qualquer vantagem com o

obleüvo de influenciar a ação de servidor públim no processo de licitaÉo ou na execução da ata;

b) 'pftática fraudulênh": a falsifcaçáo ou omissão dos fatos, com o objelivo de influenciar o processo de

licitaçáo ou de execução da atâ;

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

conhecimento de represenlantês ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e nâo{ompetiüvos;

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

propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um pÍocêsso licitatório ou afetar a execução da

alÉj,

e) 'prátlca obstrutiva": (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocullar provas em inspeçôes ou Íazer declarações

Íalsas aos representantes do organismo financeÍo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente

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

materialmentê o êxercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.
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paÍa â contratação, deverá mncordar ê autorizar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

integralmente, por orgânismo financeiro multilateral, mediante adiantâmento ou reembolso, permitirá que o

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e lodos os documenlos, mntas e registros relacionados à licitação e à execuÉo da ata.

cúusuLA oÉcHA eurNTA - DAs DrsposrçoES FrNArs

lntegram esta Ata, o êdital do Pregáo Eletrônico N" 48/202í e a proposta da empresa classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçóes mnstantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/í993 e demais legislaçóes pertinentes.

CúUSULA DÉc[iIA SExrA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Sâo Jerônimo da Sena - Pr., com renúncia de qualquer outm, por mais

privilegiâdo que seja, para serem dirimidas possÍveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

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

represenlantes das partes, Órgáo Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova

Prefeito

.382.0 SSP/PR

7
4^d.O< q Dados: 2022.02.10 15:48:l 'l

-03'00'

Juscilei Marcelo Mumbach

CNPJ: 24.067.409/0001-93

-@
Nivaldir Silvestre

Mestre de Obras - Fiscal responsávet pelo acompanhamento da Ata

6
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Competente

Empresa: Oportuno Distribuidora de Maquinas e Fenamentas Ltda

BeneÍlciária da Ata



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 3 014
ESTADO DO PÂRANÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREÇo N.o 12/2022 - PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO NO 48/2021 - PITNSB

O MUNrcíPlo DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, mm personalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.56í.080/0001S0, mm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 8ô250{00, rêpresentada nesle alo por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

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

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

14712014, Lei Federal n.0 10.520/2002, Decreto Federal n.0 7.892/2013 e n" 8.2502014, Decreto Federal N0

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

as alteraçoes posteriores, em face da classiíicação das propostas aprêsentadas no PREGÂo ELETRÔNICO No

rl8/202'1, homologadâ pelo Prefeilo Municipal, que RESOLVE registrâÍ os pÍeços para eventual aquisição de

Íenamentas, materiais elétricos, hidráulicos, de mnstruSo, pinturas e outros, para manutençáo das Secretarias

Municipais, oferecido pela empresa R. À FUJIHARA-CONSTRUçOES ClVlS, pessoa jurídica de direilo privado,

inscrita no CNPJ sob n0.31.819.358/0001-74, mm endereço à Rua Conceição Ruela, N'4079 - CEP: 87503600

- Bairro: Zona Vll, Umuarama/PR, neste alo representada pelo Sr. Rênato Akira Fujihara, inscrito no CPF sob

no. 083.943.959{8, RG n' 8.18í.899-1, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi

classificada, observada as especifica@es, os preços, os quantitaüvos na licitaÉo supracilada, bem como as

cláusulas e mndi$ês abaixo estabelecidâs:

CúUSULA PRIIIIEIRA. DO OUETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de fenamentas, materiais elétricos,

hidráulicos, de construção, pinturas ê outros, para manutençâo das Secretarias Municipais, conforme

especificado no ANEXO 01, que integra o Edital de Prêgão Eletrônico N." 48/2021, independentemente de

transcrição. O Ôrgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem

na quantidade indicada no ANEXo 0í, podendo alé ,€alizaÍ licitação especíÍica paÍa adquirir um ou mais itens,

hipotese em que, em igualdade de condiçõês, o beneÍiciário do registÍo teÍá preferênciâ, nos têrmos do art. 15, §
40, dâ Lei n0 8.666/93, reafirmada no art.7o, do Decreto n0 6.906/03.

cúusulA SEGUNDA- EspEctFtcAçÃo Do oBJETo E pREços REGrsrRADos

ITENS

LOTE: 260
- Lote 260

1 1981 Tinta esmalte 225 ml cor a definir
TINTA ESMALTE 2,25 ML

TINTA

ESMAL

TE

LATA 10,00 10,50 105,00

LOTE: 262
- Lote 262

'I 1897 Tinta Esmalte Sintético, lata com
3,600 lt cor a deÍinir

TINTA

ESMAL
TE

UN 10,00 75,16 751,60

LOTE: 264
- Lote 264

1 1994 Tinta óleo com 3,6 lt. Cor a definir TINTA

LATEX

L,L 20,00 ô9,90 1.398,00

LOTE: 266
- Lote 266

1 4310 Tinta Staim impregnante

úansparente com 3,ô ll
TINTA

LATEX

L,L 10,00 128,00 1.280,00

TOTAL 3.534,60

I
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Lote Item Código

do

produto/

serviÇo

Descrição do produto/serviço Marca

do

produto

Unidâde

de

medida

Quantidade Preço

unitario

Preço lotal
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VGÊNCIA

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

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

Bárbara.

CLAÚSULA SUARTA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decoríenles desta ala correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

cúusulA sExrA - Do CANCELAMENTO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços podeÉ ser cancelada pela Administração:

- automaticamente:
2

DOTAÇÕES

Do Exercício3ô0 lor.oor.o+.r zz.oozo.zooo o b.3.eo.3o.oo.oo
0 F.3.90.30.00.00 Do Exercíciolo+.oor.oo.r zs.ooao.zooz520

o p.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício]os.oor .'ts.+st .ot oo.t ooz620

le.e.so.so.oo.oo0750 los.oor . r s.+sz.ooso.zooe

los.oor.r s.+sz.ooso.zooa760 504 lr.r.so.lo.oo.oo

los.oor.rs.+sz.ooso.zooo790 512 I3.S.SO.eO.OO.OO

los.oor . r s.+sz.ooso.zooe920 o k.4.9o.s2.oo.oo
930 los.oor . r s.+sz.ooso.zooa 504 I+.+.SO.SZ.OO,OO Do Exercício

970 los.oor.r s.+sz.or so. roor 512 la.r.SO.rO.OO.OO Do Exercício

1650 IOO.OOZ.rZ.rOt.OZrO.ZO1S o F.3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

1660 IOO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrS 103 lS.e.SO.rO.OO.OO Do Exercicio

1670 IOO.OOZ.rZ.SO1.OZrO.ZOrS 1M B.T.SO.SO.OO.OO Do Exercicio

1700 loo.ooz.rz.lor.ozro.zors 143 IS.a.SO.SO.OO.OO Do Exercício

22so loo.oo+.rz.sos.ozzo.zors lr.r.so.ro.oo.oo0 Do Exercício

2260 IOO.OO+.r2.:OS.OZZO.ZO1S 103 le.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

2270 IOO.OO+.1Z.IOS.OZZO.ZO1S 104 lr.r.so.ao.oo.oo2s5o lot .oot.zt .uz.otoo.zozz la.a.so.ao.oo.oo0

?640 IOZ.OOZ.'IS.aSZ.OSZO.ZOZT ls.s.so.ao.oo.oo0

2730 lOa.OOr.rO.rOr.OeSO.ZOZ+ la.a.so,ro.oo.oo0

2740 loa.oor.ro.sor.osro.zoz+ 303 la.a.so.ro.oo.oo
3300 pS.OOr.OA.Zn+.OaaO.ZOrO ls.a.so.ao.oo.oo0

3570 los.ooz.oo.z++.0+oo.zoae o F3.9o.3o.oo.oo Do Exercício

3890 IOS.OO3.OA.Z+3.O+SO.ZOaS la.a.so.so.oo.oo0 Do Exercício

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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cúusuLA eutNTA - DA VALTDADE Dos pREços

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

enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantâjosa pâra â AdministraÉo Pública e salisfazendo os

demais rêquisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Arl.4 do Decreto n0 6.906/03. Durante o prazo de

validadê destâ Atâ de Registro de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, não será obrigadâ a adquirir os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regislro de Preços, podendo fazêJo

através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recuíso ou indenização de qualquer espécie

à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para

tanto, garanüdos à beneÍiciária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

da

lFuncional

programática IFonte de lNatureza

l,.,u.ro I

da despesa da fonte

lDo Exercicio

lu0 Exercrcro

lDo Exercicio

lDo Exercício

lu0 txercicr0

lu0 txercrclo

lDo Exercício

lDo Exercicio

lDo Exercicio

lDo Exercício

$,
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- por decurso de prazo dê vigência;

- quando não restarem fomecedoÍes regislrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o inleresse públim. O Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específim, assegurado o mntraditório e ampla

defesa.

A pedido, quando:

- comprovar estaÍ impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por oconência de casos fortuitos ou de foç
maior;

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em funçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que mmpõem o custo do produto. A solicitaÉo dos Íomecedores pâra cancelamento dos

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

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

- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceilar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tomar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer mndição de habilitação ou qualmcação técnica exigida no processo licitatório;

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

- não cumprir as obriga@es deconentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou sê recusar a rêtirar, no prazo estabelecido, os pedidos deconentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecu$o total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de

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

câsos previstos, será feita pessoalmente ou por conespndência mm aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusulA sÉnMA - DAS oBRrcAçôES DA BENEFTCTÁRÁ DA ATA

A Benefciária da Ata obdgar-seá a:

- Entregar os produtos adjudicados êstritâmente de acordo mm as especiÍicações descritâs no Termo de

ReÍerência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quanütativo solicitado pelo Departamento de

Compras, responsabilizando-se inteiramente pela entrEa inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à enlrega dos produtos, lais como, encargos trabalhistas, previdenciários,

frscais e comerciais, decorrentes da contratâção do objeto;

cúusulA orrAvA - DAs oBRTGAÇoEs Do MUMcípo
Caberá ao Município:

- prestar as informaçoes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneÍiciária

da Ata;

- rejeitar os produtos entrêgues equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Orgão

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

w
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamêntária do

Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para entrEa dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, conlados a
partir da autorização de fornecimenlo emitida pelo Departamenlo de Compras. Caso â entÍêga náo se.ia efetivada

neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o proximo fomecedor classificado, câbendo ao licitante

3
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inadimplente as sanÉes previstas na legislaçáo e nesta ata

CúUSULA DÉCIiIA - DO LOCAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicita@es de íomecimento, em

hoÉrío mmercial de segunda a sexta-feira, mm seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria,

ficando o Município de Nova Santa Báóara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

pela Procuradoria4eral da Fazenda Nacionâl (PGFN), referente a todos os créditos tributários Íederais e à
Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributáÍios relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas'a", 'b'e'c'do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.2'121991, às

contribuições insütuídas a título de substituiÉo, e às contribui@s devidas, por lei, a terceiros e CêrtiÍicado de

Regularidade de SituaÉo junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Municipio

aguardará a regularizaÉo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prâzo para o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Báóara fará o devido pagamento mediante deÉsito bancario. Deverá constar da

nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta banúÍia receptora do deposito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Báóara poderá deduzir do

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

licitante vencedora, previslos em lei ou nos termos do Pregão Eletónico n" 4812021. Nenhum pagamento será

efetuado a BeneÍiciária da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coÍreção monetária.

cúusULA DÉCHA SEGUNDA - DAs coNDIcoEs GERAIS A SEREIiI ATENDIDAS

A Beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguinles exigências:

- Assumk inteina responsabilidade pela entÍega dos produtos, de acordo com as especifica@s constantes do

presente Editâl e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A benefciária da Ata fcará obrigada a:

- Não contÍatar seruidor pertencente ao quadro do Municipio, duÍanle a execução da ata.

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

Municipio de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuçáo da ata de registro de preços todas as mndi@s de habilitaçao e qualiÍicação

exigidas na licitação.

cúusuLA DÉctMA TERCEtRA - DAS sANçoES ADM|iltsrRATÍvAs

0 descumprimento total ou parcial das obriga@es assumidas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceita pelo órgão ou enlidade usuária, resguardados os pÍocedimentos

legais pêÍtinêntês, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san@s:
o Advertência;

. Multa de 1070 (dez por cento) sobre o valoÍ esümado total do ala, em caso de recusa do '1.0

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

o Multa de 0,3% (zero vírgula tês por cento) por dia de fomecimento incompleto ou em alraso, até o

máximo de 'l0olo (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contÍataÉo, além do desconto do

valor conespondenle ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez comunicados olicialmente;

. SuspenMo tempoÉria do direito de participar dê licitaÉo e de fomecer à Administrâção Pública,

4
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por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese dê aplicaçáo de penalidades seÉ assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

defesa.

A aplicação das sanÉes previstas nestâ Ata não êxclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do Íornecedor por eventuais perdas e danos causâdos à Administraçã0.

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

podendo, enlrelanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam eslas administrativas ou

penais, preüstas na Lei no 8.666/93 e alteraçoes.

cúUsuLA DÉcmA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo
A Bênêficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontralados, se admitida

subcontÍatação, o mais alto padrão de êtica durante lodo o pÍocesso de licitâção, de contÍâtâÉo ê de execuÉo
do objeto. Para os propósitos deslâ cláusula, dêfnem-se as sêguintês práticas:

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

obieüvo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaçáo ou na execução da ata;

b) 'pnática fraudulenta': a ÍalsificaÉo ou omissão dos fatos, mm o objelivo de influenciar o processo de

licitaçáo ou de execução da ata;

c) 'píática colusiva': esquematizar ou estabelecer um acordo enlÍê dois ou mais licilantes, com ou sem o

conhecimento de repÍesentantes ou prepostos do órgáo licitador, visando estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não+ompetiüvos;

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

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licilalório ou afetar a execução da

ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍcar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou Íazer declara@s
falsas aos representanles do organismo financeiro multilaleral, com o obieüvo de impedir materialmente

a apuração de alegaFes de prática previsla, deste Edital (ii) atos cuia intenção seiâ impedir

materialmente o exercício do direilo de o organismo financeiro multilateral pÍomover inspeçáo.

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou integÍal, por organismo financeiro multilaleral,

medianle adiantamento ou reêmbolso, esle organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa fisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contralos

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

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, @lusivas, coerciüvas ou obstruüvas ao parlicipar da

5

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250{00
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao(@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Considerar-se-á justiÍicado o atraso no atendimênlo somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortês frequentes de energia elétricâ ê água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços mm materiais devido à inlenupÉo das vias de acesso às mesmas;

f) acréscimos de volumes ou modifrcaçoes substanciais nos materiais;

g) êscassêz, falta de materiais e/ou mão{e-obra no mercado;

h) atrasos decorÍentes de outros serviços e/ou instâlação inerentes aos termos contÍatâdos diretamênte pelo

Município.
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licitação ou da execução um mntralo financiâdo pelo organismo.

PaÉgrafo Segundo - Considerando os propositos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como mndiÉo
para a contratação, deverá mncordar e autoüar que, na hipótese da ata vir a ser financiado, em parte ou

inlegralmente, por organismo financeiro multilateral, medianle adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

ata e todos os documentos, conks e registros rêlâcionados à licilação e à execução da ata.

cúusulA DÉcrMA eu|NTA. DAS DrsposçóEs FrNArs

lnlegram esta Ata, o edilal do Pregão Eletrônico No /t8/2021 e a proposta da emprêsa classiÍicada em oÍdem

cÍescênte respêclivamentê, no cêÍtâmê supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constanles das Leis no 1052012002,1ei 8.666/1993 e demais legisla@s pertinentes.

cúusULA DÉc[ilA SExrA. Do FoRo
Fica eleilo o Íoro da Comarca de Sáo Jerônimo da Sena - Pr., mm renúncia de qualquer outro, poÍ mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possÍveis dúüdas oriundas desta licitago.
E, para frmeza e validade do que foi pactuado, lavmu-se a presenle ala, que depois de lida, será assinadâ pelos

Íepresentantes dâs partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

N ta

Prefeito petente

RENATO AKIRA A5sinado de forma digitàlpoí RENATO

AKIRA FUJIBARA:08394195988
FUJIHARA:083 5988 o"aot,zozioz.ro r zq:'rõ o: oo'

Renato Akira Fujihara

Empresa: R. A. Fujihara-Construçoes Civis

CNPJ: 31.819.358/0001-74

BeneÍlciária da Ata

-@

3 019

Nivaldir Silvestre
MestÍê de Obras - Fiscal responsável pelo acompanhamento da Ata
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0 MUNlClPlo DE NOVA SANTA BÁRBARÂ, com personalidade juridica de direito público intemo, inscíto no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-ô0, mm sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa

Báóara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n' 4.039.382-0 SSP/PR, inscÍito no CPF sob. o no 563.691.409-10, doravante

denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n.0 10.520/2002, Decreto Federâl n.o 7.8922013 e n' 8.250/2014, Decreto Federal N0

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

as alteraFes posterioes, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÂO ELEÍRÔNrcO iP
48/2021, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE Íegistrar os preços paÍa eventual aquisiçâo de

Íenamentas, materiais elétÍicos, hidráulicos, de construção, pinturas e outros, para manutençâo das Secretarias

Municipais, oferecido pela empresa RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA, pessoa jurídica de dheito

privado, inscdta no CNPJ sob no. 33.Í í 1.195/0001-04, mm endereço à Avenida Walter GuimaÍães da Costa, 276

- CEP: 86250000 - Baino: Centro, Nova Santa Báôara/PR, nesle ato representada pelo Sr. Alin Gustavo dos

Santos, inscrito no CPF sob n". 085.98Í.9í9-14, RG n' í2.697.024-2 SSP/PR, doravante denominado

beneÍiciária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especifcaçoes, os preços, os quantitativos na

licilação supracitada, bem como as cláusulas e condi@s abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos,

hidráulicos, de construção, pinturas e outros, paÍa manutenção das Secretarias Municipais, conforme

especificado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.' 48/2021, independentemente de

transcrição. O Órgáo Gerenciador não se obriga a adquirir os podutos relacionados do licitante vencedor, nem

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

hipotese em que, em iguaHade de condições, o benefrciário do registÍo teÉ preÍenência, nos termos do art. 15, §
40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 7", do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA- ESpEctFtcAçÃo D0 oBJETo E pREços REGtsrRADos

ITENS

LOTE: 001

- Lote 001

1 5015 Abraçadeira rosca sem lim aço

zincado lz"
SM S[/ UN 30,00 1,15 34,s0

LOTE: 002
- Lote 002

1 5016 Abraçadeira rosca sem Íim aço
zincad,o'/i

SM SM UN 30,00 0,95 28,50

LOTE: 003
- Lote 003

1 7404 Acabamento (roda fono)
simples/convencional para Íono PVC

mm 6mm, branca

Bariri

Bâriri

MTS 30,00 4,29 128,70

LOTE:005
- Lotê 005

1 5019 Aço CA 50 A 5/16 com 12 m au

AU

Gerd

Gerd

UN 44,15100,00 4.415,00

LOTE:007
- Lote 007

1 7368 Adesivo de Poliuretano Cinza 3'10 Ml Worker
Worker

UN 5,00 17 ,70 88,50

N/
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Lote Item Codigo

do
produto/

seMço

Descri@o do produto/serviço Marca

do

produto

Unidade

de

medida

Quantidade PÍeço
unitário

PÍeço total
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LOTE: 009
- Lote 009

1 1 Adesirc pam cano de PVC de 75
gramas

Pevesul

Pevesul

UN 30,00 3,25 97,50

LOTE:010
- Lote 010

1 2455 AGUARRÁZ Embalagem contendo
900 ml. Para diluk;ão de vemizes,

lacas, esmaltes e üntas. lndicada

tamtÉm para a limpeza de
equipamentos de pinlura.

Itaqua

Itaqua

UN 25,00 12,75 318,75

LOTE: 012
- Lote 012

1 2019 Alicate 43 mm universal com cabo

isolador de 1 .000 watB
Kala

Kala

UN 5,00 29,95 149,75

LOTE: 014
- Lote 014

1 8368 Alicate de bico reto I pol WorkeÍ
Worker

UN 2,00 34,40 68,80

LOTE: 015
- Lote 0í5

1 8828 Alicate de coÍte diagonal

embonachado 6'
Worker

Worker

UN 2,00 22,95 45,90

LOTE: 016
- Lote 016

1 5023 Anel de vedação para vaso sanitário

massa embonachada
Blukit

Blukit

UN 25,00 4,20 '105,00

LOTE: 017
- Lote 017

,1 't629 Aplicador para silimne reíoçado
metálim para tubo de 300 gr

Vila Vila UN 4,00 14,65 58,60

LOTE: 018
-Lote 018

1 2344 Arame farpado fabricado com 2 fios
de aço í6 (2,2 mm), com 500 m

Varjao

Varjao

ROLO 2,00 48s,30 970,60

LOTE: 019
-Lote 0í9

1 2274 Aramê gâlvanizado no18 Morlan

Morlan

KG 20,00 20,25 405,00

LOTE: 020
- Lote 020

1 2313 Arame recozido no18 Alvorad

a
KG 40,00 18,90 756,00

LOTE: 02í
- Lote 021

1 '1614 Arco de sena com estrutura em aço

tubular 12'
Mister

Mister

UN 4,00 29,60 1'18,40

LOTE: 022
- Lote 022

1 670 Areia de bananco - Média ou Fina SM SM lil3 200,00 116,00 23.200,00

LOTE: 023
- Lote 023

1 í 652 Areia Gmssa, limpa isenta matéria

orgânica, sem presença de
impurezas como: ciscos, folhas e
carvão.

SM SIV M3 100,00 119,90 1 l.990,00

LOTE:024
- Lote 024

1 9235 AÍgola de aço inox N14 SIU SM UN 10,00 3,60 36,00

LOTE: 025
- Lote 025

1 7373 Aro metálico 8' para pneus 3,25 e
3,50. Para caninho (modelo coleta
de lixo) com capacidade de carga de
200 kg, com rolete e engraxadeira,

chapa 16 espessura 1.5 mm, largura

3,50 x diâmetro 8'

MISTE

R

MISTE

R

UN 12,00 89,90 1.078,80

LOTE: 026
- Lote 026

1 7374 Arruela lisa 5/8 2 cm SM SM UN 250,00 0,85 212,50

LOTE: 027

Lote 027

1 2151 Assento sanitário ouadrado FoÍinho METAS

UL

UN 10,00 69,50 695,00

LOTE: 028
Lote 028

1 5024 Assenlo sanitário rêdondo universel METAS

UL

UN 20,00 21,80 436,00

LOTE: 029
- Lote 029

1 1608 Balde plástico para concreto de 12 lb
mm pegador em todo fundo do

balde, com alça revestida mm
mangueira - REFORÇADO

METAS

UL
METAS

UL

UN 20,00 1 1,60 232,00
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LOTE: 030
- Lote 030

1 2510 Batente de cedrilho com 14cm

0,90x2,10m

BATEN

PORTA

J

UN 15,00 178,00 2.670,00

LOTE:037
- Lote 037

1 2040 Broca de vidia de '/z^ 12 mm IRWIN UN 10,00 11,20 112,00

LOTE: 039
- Lote 039

1 2058 Broca de vidia de 3/8 10 mm IRWIN UN 10,00 Ãoô 59,90

LOTE: 04í
- Lote 041

1
oilE Broxa de nylon medindo aprox.

15x5,5cm

ROMA

ROMA

UN 30,00 4,70 141,00

LOTE: 042
- Lote 042

1 2071 Bucha plástica para fixaçáo '10 mm SIV SM UN 100,00 0 11 '11,00

LOTE: 047
- Lote 047

1 7377 Cabo de aço galvanizado de Y1' SM SM IVTS 50,00 5,90 295,00

LOTE: 048
- Lote 048

1 I Jtõ Cabo de aço galvanizado de %" SM S[/ UN 25,00 29,90 747,50

LOTE: 049
- Lote 049

1 7375 Cabo de aço galvanizado de 3/8' Sl\,1 SM MTS 25,00 19 1 2 478,00

LOTE: 050
- Lote 050

1 5035 Cabo de madeira para enxada SIV SM UN 20,00 11,25 225,00

LOTE: 051
- Lote 051

1 5036 Cabo de madeira parâ foice SM SM UN 10,00 11,20 112,00

LOTE: 052
- Lote 052

1 5037 Cabo de madeira para pá SM SIV UN '15,00
1 1 00 165,00

LOTE: 053
- Lote 053

I 5038 Cabo de madeira para picareta SM SÀ/ UN 10,00 9,90 99,00

LOTE: 054
- Lote 054

1 2077 Caçamba de PVC para caniola de
pedÍeim com 60 lt

SM S[/ UN 10,00 57,80 578,00

LOTE: 055
- Lote 055

1 1627 Cadeado de latão 50 mm STAM

STAM

UN 30,00 33,50 1.005,00

LOTE: 057
- Lote 057

1 1626 Cadeado de latão de 30 mm STAM

STAM

UN 30,00 14,99 449,70

LOTE: 059
- Lote 059

1 1624 Cadeado de latáo de 45 mm STAIU

STAM

UN 25,00 28,80 720,00

LOTE: 060
- Lote 060

1 8385 Caixa D'agua em polietileno redonda,

Capaciade de '1000 litros Na cor azul,

com tampa. 0 produto de possuir

tampa click para garantiÍ vedação

total contar impureza, insetos,

animais e sujeiras. Possuir a cama

intema na cor branca. Possuir

revêslimento intemo antibrcteriano
que não deixa surgir larvas, lodo e
bacterias

TIGRE
TIGRE

UN 2,00 415,00 830,00

LOTE: 061

- Lote 06í
1

110Á Caixa de descarga plástica cor
branca com 9 lt

ALUMA

SA

UN 15,00 33,60 504,00

LOTE: 062
- Lote 062

1 2674 Caixa de distribuição elétrica
nema/din com 36 lugares mm
banamento

TIGRE

TIGRE

UN 2,00 492,00 984,00

LOTE: 063
- Lote 063

1 2464 Caixa de passagem elétrica de PVC
2x4

TIGRE

TIGRE

UN 50,00 0,78 39,00

J
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LOTE: 065
- Lote 065

1 2269 Cal Hidratado com 20 Kg SACO 200,00 1 1,95 390,00

LOTE: 066

Lote 066

1 2927 Câmara de ar para caninho industrial

3,25 x 8'
MISTE

R

UN 20,00 17,90 58,00

LOTE: 067
- Lote 067

1 5039 Caneleta de PVC com 2 metros de
comprimento com Adesivo

S[,4 SM UN '100,00 6,70 670,00

LOTE: 068
- Lote 068

I 2382 Cano de esgoto '100 mm com 6 m PEVES

UL

BR 20,00 79,00 1.580,00

LOTE: 069
- Lote 069

1 2386 Cano de Esgoto 150 mm com 6 m PEVES

UL

BR 15,00 204,80 3.072,00

LOTE: 070
- Lote 070

1 2449 Cano manom %'com 6 m PEVES

UL

BR 10,00 22,65 226,50

LOTE: 071

- Lote 071

I 5224 Cano manom 50 mm com 6m PEVES

UL

UN 10,00 86,99 869,90

LOTE: 073
- Lote 073

1 2023 Cavadeira articulada, bico tipo tucano

diâmetío de abertura de l5 cm, com

cabo de madeira de 1,80 m

PLADIS

MAN

UN 3,00 114,80 344,40

LOTE: 074
- Lote 074

1 635 Chave de Fenda 5/16'x 10' WORK

ER

UN 3 00 13,50 40,50

LOTE: 075
- Lote 075

1 7382 MISTE

R

UN 3,00 8,87 z0,o I

LOTE: 076
- Lote 076

1 2068 Chave Philips 5/16'x min. 10' WORK
ER

UN 3,00 í6,35 49,05

LOTE: 077
- Lote 077

1 2303 Chuveiro êlétrico de 127 watts

universal 5500w

UN 15,00 36,00 540,00

LOTE: 078
- Lote 078

1 2089 UN 10,00 36,00 360,00

LOTE: 079
- Lote 079

1 1655 Cimento cola AC 1, com 20 kg BERGM

ANN

SACO 20,00 9,95 199,00

LOTE: 080
- Lote 080

1 7384 SACO 20,00 23,75 475,00

LOTE: 081
- Lote 08'l

1 7385 SACO 20,00 24,40 488,00

LOTE: 082
- Lote 082

1 5047 Clip galvanizado para cabo de aço de
7tt',

SM SM UN 20,00 16,30 326,00

LOTE: 083
- Lote 083

1 1615 Colher de pedreiro paÍa chapisco
triangular 10'com cabo de madeira

PLADIS

MAN

UN 5,00 20,55 102,75

LOTE: 085
- Lote 085

1 Conector Split Bolt 10 mm SM SM UN 30,00 5,36 160,80

LOTE: 087
Lote 087

1 2537 Corda mulüÍilamento traçada 100%
poliéster tipo seda cor branca 8 mm

COLLIN

S

t\,'lTS 200,00 1,49 298,00

LOTE: 088
- Lote 088

1 2735 Cotovelo de 900 de PVC %' liso PEVES

UL

UN 25,00 0,67 16,75

LOTE: 089
- Lote 089

1 2383 Cotovelo de 900 de PVC 50 mm liso PEVES

UL

UN 25,00 4,00 100,00

LOTE: 090
- Lote 090

1
'10?1 Cotovelo de 900 de PVC azul %' LR PEVES

UL

UN 25,00 5,90 147,50

LOTE: 091
- Lote 091

1 1954 Cotovelo dê 90o de PVC de esgoto
100 mm

PEVES

UL

UN 25,00 6,65 '166,25
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LOTE: 096
- Lote 096

,l 2652 Disiuntor bifásico de 30 amÉres
preto - tipo NEi/A

SOPRA

NO

UN 10,00

LOTE: 097
- Lote 097

1 2592 Disjuntor bifásim de 40 ampéres -
tipo DIM

SOPRA

NO

UN í0,00 95 50

LOTE: 098
- Lote 098

1 2489 Disjuntor bifásim de 50 amçÉres -

tipo NEMA

SOPRA

NO

UN '10,00 62,85 628,50

LOTE: 099
- Lote 099

1
aEti Disjuntor monofásico de 30 ampércs

- tipo NEIIA
SOPRA

NO

UN 10,00 15,30 153,00

LOTE: 100
- Lote 100

1 2651 Disjuntor monofásico de 40 ampéres
- tipo NEMA

SOPRA

NO

UN 10,00 16,50 165,00

LOTE: Í01
- Lote 101

1 2650 Disjuntor monoÍásico de 50 amçÉres
- üpo DIM

F

F

oc0
0c0

UN 10,00 10,50 105,00

LOTE: 102
- Lote 102

1 2653 Dis,juntor tuíásico de 1 00 am$rcs -
tipo NEI,IA

SOPRA

NO

UN 5,00 122,90 614,50

LOTE: '104

- Lote í04
1 2228 Disjuntor tifásico de 70 amlÉes -

tipo NEIIA
SOPRA

NO

UN 3,00 118,00 354,00

LOTE: 105
- Lote'105

1 2361 Dobradip de Íeno zincado 3%'com
parafuso. Cartela com 3 unidades

SILVAN

A
CT 30,00 14,22 426,60

Lote 106

LOTE: 106 1 2210 Eletrodo 3,25 univeÍsal. Caixa de 5
kg

HEAVY

DUTY

CX '10,00 28,38 283,80

LOTE: 107

- Lote 107

1 7393 Enforca gato com as seguintes

medidas 100 x 2,5 mm, '140 x 3,6

mm, 190 x 4,8 mm, 200 x 2,5 mm,

200 x 3,6 mm, 300 x 4,8 mm, 370 x
4,8 mm,370 x 7,6 mm.

MISTE

R

PCTE 5,00 0,28 1,40

LOTE: '108

- Lote 108

1 9229 Engate Cr.flex 60cm Malha inox (para

ligação de válvula a pedal
MARCH

EZAN

PÇ 8,00 26,97 215,76

LOTE: 110
- Lote 110

1 8370 Engate recoÍd rapido saída tipo ER-2

112'metal

SM SM UN 15,00 55,90 838,50

LOTE: 1ll
-Lote111

1 2534 Enxada de 2 libra mm cabo de

madeira

PANDO

LFO

UN 10,00 37,90 379,00

LOTE: 112
- Lote Í 12

,l
7394 Enxadão estreito com cabo de

madeiro 130cm

PANDO

LFO

UN 10,00 39,95 399,50

LOTE: 113
- Lote 113

1 7395 Escada metálica com 7 degraus, mm
cinta de segurança

BOTAF

0G0
UN 2,00 250,00 500,00

LOTE: 114
- Lote 1 14

1 1998 Espátula lisa de aço 3' com cabo de
PVC

MOMF

ORT

UN 5,00 10,85 54,25

LOTE: 1í5
- Lote 115

1 5055 Espátula plástica de polieüleno de
150 x 80 mm

ROMA

ROMA

UN '10,00 7,30 73,00

LOTE: '116

- Lote 116

1 5056 Espude em EVA pâÍa vaso sanitário MUNDI

AL

UN 20,00 3,90 78,00

LOTE: 117
- Lote 117

1 5057 Espuma expansiva 500 ml MISTE
R

UN 20,00 16,25 325,00

LOTE: 118
- Lote 118

1 5058 Esquadro de 16'com cabo de

alumínio lâmina em aç0, com
gravaçáo de baixo relevo

IVOMF

ORT

UN 2,00 41,00 82,00

Lote 119

LOTE: 1'19 1 267 Extensão em aluminio mm 40 cm
para chuveiro elétrico

HERC UN 20,00 8,45 '169,00

LOTE: 120
- Lote 120

1 2271 Facão com lâmina em aço '16', com
bainha.

SM SÀ/ UN 5,00 33,60 168,00

5
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LOTE: '121

- Lote 121

1 2553 Fechadura para banheiro tráfego
médio

SOPRA

NO

UN 20,00 30,00 600,00

LOTE:.122
- Lote122

1 2554 Fechadura para uso extemo tÉfego
médio

SOPRA

NO

UN 40,00 40,00 1.600,00

LOTE: '123

- Lote 123

1 1666 Fechadura tetra sem maçaneta STAM

STAIU

UN 20,00 90,00 1,800,00

LOTE: 124
- Lote 124

1 1243 Fio de nylon redondo para roçâdeira

e aparadores de grama com

espessura de 3 mm. Rolo com 500
mls

EKILON

EKILON

ROLO 2,00 230,00 460,00

LOTE: 126
- Lote 126

1 2431 Fio elétrico flexivel 10,0 mm

Dimensões - diâmetro nominal do
condutor não inferior a 3,6mm; -

espessura nominal isolqão: não

inÍerior a 1,0mm; - diâmetro extemo
nominal: não inferior a 5,6mm. Rolo

com 100 mts

PRIIVIE

PRIIVE

ROLO 3,00 745,00 2.235,00

LOTE: 130
- Lote Í30

1 2433 Fio elétrico sólido 10,0 mm Rolo com

100 mts

CORFI

0
ROLO 1,00 900,00 900,00

LOTE: í34
- Lote 134

1 5060 Fita auto adesiva polipropileno

adesivo acrílico com 48 mm x 50m

3M 3[/ ROLO 30,00 5,80 174,00

LOTE: 135

Lote 135

1 320 Fita crepe com 50 mm x 50 m ADERE

ADERE

UN 30,00 8,25 247,50

LOTE: 137

- Lote 137

1 5061 Fita elétÍica alta tensão com 10 m ADERE

ADERE

UN 10,00 ?í qq 219,90

LOTE: 138
- Lote 138

1 1871 Fita isolante prêta antirhamas mm
'l9mmx20m

FOXLU

X

ROLO 100,00 4,40 440,00

LOTE: 140
- Lote 140

1 1639 Fita zebrada para dêmarcação, sem

adesivo medindo 70 mm x 200 m

NACIO

NAL

ROLO 50,00 11,20 560,00

LOTE: 141

- Lote 141

1 96 Fitilho de PVC cor cinza SM SM KG 100,00 15,60 1,560,00

LOTE: '142

- Lote 142

1
'r987 Fixador de cal com 150 ml NACIO

NAL

UN 300,00 1,65 495,00

LOTE: í45
- Lote 145

1 5067 Furadeira com impâcto 110 volts

velocidade variável, reversível,

capâcidadê de %', potencia 750

watts, Profissional, com maleta,

acompanha mandril com chave

DWT

DWr
UN 1,00 350,00 350,00

LOTE: 146
- Lote '146

1
ooaa Gancho Olhal Para Cabo De Aço 3/4"

SupoÍta 5,0t
VONDE

R

UN 6,00 293,90 1.763,40

LOTE: 147
- Lote 147

1 5070 Grampo liso para ceÍca BELGO

BELGO

KG 20,00 18,95 379,00

LOTE: 150
- Lote 150

1 lnseticida em po alto poder residual

indicado para controle de baratas,
pulga e formigas. Pacote com 1kg, K-

Othrine ou similar

BAYER

BAYER

UN 25,00 49,20 1.230,00

LOTE: '151

- Lote 151

1 2371 lntenuptor com espelho co[ brancâ e
'1 tecla+tomada 2 polos + tena 204

PLUZIE
PLUZIE

UN 30,00 8,95 268,50

6
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LOTE: 152
- Lote 152

1 2425 lntenuptor com espelho cor branca e
2 tecla+tomada 2 polos + tena 20A

PLUZIE

PLUZIE

N 00 15,99 479,70

LOTE: 153
- Lote 153

1 2212 lntenuptores com espelho cor branca

e 'l tecla
PLUZIE

PLUZIE

00 5,15 154,50

LOTE: 156

- Lote 156

1 2213 lntenuptores tipo ÉÉra ILUMI

ILUMI

UN 100,00 4,20 420,00

LOTE: 157
- Lote 157

1 7403 Jogo Chave De Fenda Philips 22

Peças

WORK

ER

KIT 1,00 89,95 89,95

LOTE: 158
- Lote 158

1 7401 Jogo de Chaves Allen 4mm a 19mm

13 Peças

NOVEs

4

JG 1 ,00 141,25 141,25

LOTE: 159

- Lote '159
1 8373 Jogo de Chaves catraca 10 a 32

com 25 peças
WORK

ER

Jb 1,00 276,90 276,90

LOTE: 160
- Lote 160

1 7400 Jogo de Chaves Combinadas com 13

Peças Fabricado em aç0,

Acabamento niquelado e cromado,

Boca e estrela da mesma medida

com Í3 peças, 114,5116,7116,318,

1 12, 9t16, 5t8, 11 I 16, 3t4, 13t16, 7 18,

15/16 e 1', Utilizada para aperto e
desâpêrto de porcas, paÉfusos
quadrados e sextavados.

WORK

ER
WORK

ER

JG 1,00 192,50 192,50

LOTE: 163

- Lote 163

1 8376 Lampada Led 65W Especifcações
tecnicas: potencia 65W -Soquete E-

40- frequencia 50/60H2 - tensá)
bivolt 100 V a 240 V - Ta: -20'C -
45'C - tempenatura 6500K - Tc: 75' -
eficiencia -luminosa: 92 lm/W -

Í.p>0,92 - lumens: 6000 lm -

IRC:>800/o - Conente: 556mA (127V)
- 32 lm A (220V) - peso líquido 46ô9 -

Equivalência: lncandescente 370W,

fluoÍescente 100W - ângulo da Íacha
í80'

GALAX

GALAX

UN 70,00 99,10 6.937,00

LOTE: 166
- Lote'166

1 2424 Lâmpada mista 500 wans x 220 volts

E40 tonalidade dourada
GALAX UN 30,00 54,85 1.645,50

LOTE: 169
- Lote 169

1 15J5 Lima chata para afiar enxada K&F

K&t
UN 15,00 ooa 149,70

LOTE: 171

- Lote í7í
1 3201 Lixa para Íeno n0220 WORK

ER

UN 200,00 1,38 27ô,00

LOTE:172
- Lote 172

1 627 Lona preta de 200 micra com 6

metros de largura

WORK
ER

MTS 200,00 6,40 1.280,00

LOTE: 173
- Lote'173

1 2657 Luminária de EMERGENCIA mm 30
LEDs Bivolt automática, proporcional

autonomia de 06 hs.

FOXLU

X
UN 30,00 16,87 506,10

LOTE: 175
- Lote 175

1 7417 Luva pigmentada em algodão DANNY

DANNY

PAR 't00,00 3,48 348,00

LOTE: '176

- Lote 176

1 2122 Luva PVC latão LR 3/4' azul PEVES

UL

UN 70,00 6,02 421,40

LOTE: 178
- Lote 178

1 2277 Machado lenhador em aço forjado

3,5 libra, com cabo de madeira

COLLIN

s
UN 3,00 74,80 224,40

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.ns I
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LOTE: '179

- Lote 179

1 Mangueira de bonacha para ar

mmprimido%-300 lbs

RFLEX

RFLEX

MTS ,00 5,80 174,00

LOTE: 180

- Lote 180

1 2328 Mangueira de PVC para jaÍdim

reÍorQada %' com espessura de
parede de 2,0 mm rolo com 30

metros

RFLEX

RFLEX

ROLO 3,00 73,49 220,47

LOTE: '181

- Lote 18Í
1 Mangueira de PVC preta 7.' ESEL

ESEL

MTS 100,00 2,08 208,00

LOTE: 182

- Lote 182

1 9236 Mangueira lava jato cano % 800
psi/lbs ,19,05 mm pvc mm 02

tramas de nylon

RFLEX

RFLEX

IVTS s0,00 23,45 1.172,50

LOTE: 186
- Lote 186

1 2051 Ôcubs de segurança lentes em
policarbonato com tratamento anti-
riscos. Abas latêrais de proteção,

armâÇáo preta e hastes reguláveis.

Acompanha cordão de segurança,

cor incolor

WORK
ER

WORK
ER

UN 30,00 c,0l 168,30

LOTE: 187

- Lote 187

1 5090 Pá mm cabo Y Paraboni Ajuntadeira

de Bico, 10"

COLLIN UN 5,00 39,90 '199,50

LOTE: '188

- Lote 188

1 5088 Pá coíadeira tipo vanga quadrada

mm cabo 120cm

COLLIN

S

UN 5,00 50,99 254,95

LOTE: '190

- Lote 190

1 2144 Parafuso cabEa phillips para

madeira 12 mm x 3 cm Pcte com

200 unidades

NACIO

NAL

PCTE 50,00 6,95 347,50

LOTE: 191

- Lote 191

'I 5230 Parafuso para vaso sanitáno NACIO

NAL

UN 50,00 1,50 75,00

LOTE: 192
- Lote í 92

I s092 Pé de cabra em aço Íorjado 7r" de 60

cm

MISTE

R

UN 3,00 32,50 97,50

LOTE: 193
- Lote 193

1 2326 Pedra% PEDRA

NORTE

M3 150,00 84,50 12.675,00

LOTE: 194

- Lote l94
1 7014 Pedra para esmeril WORK

ER

UN 3,00 27,90 83,70

LOTE: 195
- Lote 195

1 2052 Peneira de peneirar café 70 cm KALA UN 3,00 51,70 155,10

LOTE: '197

- Lote 197

1 2283 Picareta chibanca, pá larga e
machado, com cabo de madeira

PLADIS

MAN

UN 5,00 69,00 345,00

LOTE: 199
- Lote 199

1 7436 Pino Plugue Fêmea (2P+T) 204 -

1 l0/220V Branco

TRAMO

NTINA

UN 40,00 3,85 154,00

LOTE: 200
- Lote 200

1 7433 Pino Plugue macho (2P+T) 104 -
'110/220V Branco

TRAMO

NTINA

UN 40,00 3,65 146,00

LOTE: 201
- Lote 201

1 7 434 Pino Plugue macho (2P+T) 204 -

110/220V Branco

TRAMO

NTINA

UN 40,00 5,84 233,60

LOTE: 204
- Lote 204

1 5096 Pneu, aro e câmara de ar para

caniola de pedreiro
MISTE

R

UN 15,00 48,18 722,70

LOTE: 206
- Lote 206

1 2552 Porta de embuia encabeçada 0.60 x
2.'10 m lisa

BATEN

PORTA
UN í 0,00 211,35 2.113,50

LOTE:207
- Lote 207

1 1792 Porta de embuia encabEada 0.80 x
2-10 m lisa

EATEN

PORTA
a

UN '10,00 194,15 1,94'1,50

fr
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LOTE: 208
- Lote 208

1 1791 de embuia encabeçada 1.00 x
'10 m lisa

BATEN

PORTA

UN 10,00 ,90 059,00

LOTE: 213
- Lote 213

1 1905 Pregos 18 X 36 universal ALVOR
ADA

KG 25,00 19,35 483,75

LOTE:215
- Lote 215

1 1699 Pregos 26 X 84 univenal BELGO KG 150,00 31,00 4.650,00

LOÍÉ:217
- Lole 217

1 579 Ralo quadrado de PVC para banheiÍo
ÍSxÍ&m

HERC

HERC

UN 5,00 5,15 25,75

LOTE: 218
- Lote 218

1 2246 Ralo redondo de PVC para banheiro

1Ocm

HERC

HERC

UN 5,00 6,98 34,90

LOTE: 220
- Lote 220

1 1943 Rebite de repuxo de aluminio tipo
pop 3.2 x 10 mm. Pcte com '100 unid

SIú SM PCTE í0,00 9,20 92,00

LOTE:221
-Lote221

1 3215 Rebite de repuxo de alumínio tipo
pop 4.0 x '10 mm. Pcte com 1000

unid

SM SIV PCTE 2,00 107,40 214,80

LOIE 222

lole 222

1 3214 Rebite de repuxo de aluminio tipo
pop 4.8 x l0 mm. Pcte com 100 unid

S[/ SM PCTE 10,00 26,00 260,00

LOÍE:227
-LoE227

1 2261 Registro de pressão de metal %' com

acabamento

IVARCH

EZAN

UN 5,00 54,70 273,50

LOTE: 228
- Lote 228

1 1803 Registro de PVC maÍrom %' com

bolsa dos 2 lados

PEVES

UL

UN 6,00 24,80 148,80

LOTE: 229
- Lote 229

1 2260 Registro gaveta manom 50 mm com

acabamento
MARCH

EZAN

UN 6,00 178,00 1.068,00

LOTE: 230
- Lote 230

I 1617 Régua de alumínio para pedreio com

2 m de comprimento

SM SM UN 4,00 31,45 '125,80

LOTE: 231

- Lote 23í
1 2101 Rele Íotoelétrico biuoll 127 x 220

volts x 500 watts

OUALIT

RONIX

UN 100,00 24,99 2.49S,00

LOÍE:232
- Lole 232

1 2491 Reparo para válvula Hydra 1%' BLUKIT

BLUKIT

UN 25,00 38,48 962,00

LOTE: 234
- Lotê 234

1 2007 Ripão de madeira de cambaÉ 2 x 5
cm

SM SM IVTS 100,00 4,30 430,00

LOTE: 238

Lote 238

1 1965 Sifão de PVC flexível para pia BLUKIT

BLUKIT

UN 50,00 4,85 242,50

LOTE: 239
- Lote 239

1 2497 Silicone com 270m1 WORK

ER

UN '10,00 15,00 150,00

LOTE: 243
- Lote 243

1 7 444 Soquete para lâmpada base E40 NACIO
NAL

UN 100,00 10,90 1.090,00

LOTE: 244
- Lote 244

1 7 447 Tábuas de pinus 2.5 x 30 cm x 3 m SM SM t\rt3 50,00 32,20 1.610,00

LOTE: 245
- Lote 245

1 9226 Tacha refletiva de sinalização

amarela, bidirecional (refletiva nos

dois lados); Material: resina;

Dimensão: 10 x 9 x 2 cm, com pino

de Íixaçâo

FOXLU

x
UN '100,00 17,20 1,720,00

LOTE: 249
- Lote 249

1 1731 Te de PVC % Iiso PEVES

UL

UN 25,00 1,35

LOTE: 250
- Lote 250

1 1833 Te de PVC 100 mm esgoto PEVES

UL

UN 25,00 12,95 323,75

9
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LOTE: 251

- Lote 251

1 1832 Te de PVC Í50 mm esgoto PEVES

UL

UN ,00 00 1.375,00

LOTE: 253
- Lote 253

1 1804 Te de PVC azul %' LR PEVES

UL

5,00 8,42 2'10,50

LOTE: 25Á

- Lote 254

1 2356 Telha ondulada comeira fi brocimento

de 6 mm 15 graus - 1,10x2,44 cm

BRASIL

IT

N ,00 71,70 2.151,00

LOTE: 255
- Lote 255

1 2209 Telha ondulada de fibrocimento 6 mm

1,10 x 1,83 m

ERASIL

IT

UN ,00 57,20 2.860,00

LOTE: 256
- Lote 256

I 2142 Telha ondulada de fibrocimento 6 mm

de 3.66 x 1,10 m

BRASIL

IT

UN 50,00 109,50 5.475,00

LOTE: 257

Lote 257

1 2192 Telha translúcida 1,10 M de laÍguÍa
por 2,44 M mmprimento

NACIO

NAL

UN 20,00 125,10 2.502,00

LOTE: 258
- Lote 258

1 1651 Tijolo Cerâmico 6 furos com 10%

meio, 10x'15x20 cm mnforme norma

da AB

CIOAD

E

NOVA

UN 5.000,00 0,77 3.850,00

LOTE: 259
- Lote 259

1 2442 Tinta embonachada pana

demarcaçáo, lata com 18 lt cor a

deÍinir

EUCAT

EX

LATA 10,00 536,00 5.360,00

LOTE: 263
- Lote 263

,1

2441 Tinta látex cor branca seÍie bÍonze

l8lts
LONDR

ES

COLOR

LATA 10,00 1 15,50 1.155,00

LOTE: 265
- Lote 265

1 1977 Tinta para piso a base de água, lata

com 18 lt mr a defnir
RECI

RECI

LATA 20,00 1't1,40 2.228,00

LOTE: 267
- Lote 267

1 1982 Tinta vemiz 3,6 lt , coÍ a definir LONDR

ES

COLOR

GL 20,00 72,50 1.450,00

LOTE: 271

- Lote 271

1 8379 Tomadasistema X- 2P + T- 204 PLUZIE

PLUZIE

UN 40,00 8,30 332,00

LOIE:272
-lole 272

1 8831 Tomeira Automáüca Sensor de
Proximidade Bivoft ou mm pilhas

AA; Bica Fixa Alta - Prcssão de
funcionamento da tomeia: BAIXA e
ALTA pressão; Conexào'. lz
polegada; Material: Latâr Cromado

de Alta Resistência a Conosã0.

MARCH

EZAN

MARCH

EZAN

UN 6,00 400,50 2.403,00

LOTE: 273
- Lote 273

1 2594 Tomeira de PVC % cuÍla cor prela HERC

HERC

UN 30,00 2,87 86,10

LOIÉ:274
- Lole 274

1 8380 Tomeira em aço inox '16 cm, jato

para bebedouro industrial %
polegada.

MARCH

EZAN

UN 20,00 39,40 788,00

LOTE: 278
- Lote 278

1 7454 Tomeira p/ lavatóno meia volta IVARCH

EZAN

UN 15,00 61,95 929,25

LOTE: 279
- Lote 279

1 9237 Tomeira para lavatório com sistema

de acionamento hidromecânim de
pressão da mão e fechamento

automálico temporizado em

apmximadamenle 6 segundos, em
metal cromado com bitola de %

MARCH

EZAN

UN 10,00 100,00 1,000,00

LOTE: 28'l
- Lote 281

1 Treliça TB 08 com 12 Metros ARCEL

OR

UN 20,00 123,99 2.479,80

Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.or.sov br - www.nsb. pr.gov.br
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CLAÚSULA TERCEIRA. DA VIGÊNCIA

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

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

Báóara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

As despesas deconêntes desta ata conerão por conta da seguinte dotação orçamentária:

l1

LOTE: 285
- Lote 285

1 5114 Trincha, cabo madeira laqueada

cerdas gris dupla, cabo anatômico,

tam. 2'

ROi/A
ROMA

UN '10,00 4,00 40,00

LOTE: 286
- Lote 286

1 9030 Tubo de concreto 0,30m x 1,00 ponta

e bolsa

ALVOR
ADA

UN 30,00 51,20 1.536,00

LOTE: 287
- Lote 287

1 8837 Tubo de concreto simples diâmetro

0.60 m 1,50m comprimento ponta e
bolsa

ALVOR

ADA

UN 50,00 '107,90 5.395,00

LOTE: 289
- Lote 289

1 2'156 Válvula de metal para lavatório

universal

IVARCH

EZAN

UN 10,00 19,99
,l oo on

LOTE: 290
- Lote 290

1 1704 Válvula de PVC para pia cromada MARCH

EZAN

UN 20,00 6,60 132,00

LOTE: 291

Lote 291

1 2889 Válvula hydra de metal '1 1/2 com

acabamento

HYDRA

HYDRA

UN 10,00 185,90 1.859,00

LOTE: 292
- Lote 292

1 5237 Vaso sanitário com caixa acoplada

cor a escolher
DECA

DECA

UN 10,00 390,00 3.900,00

LOTE: 293
- Lote 293

1 2384 Vaso sanitário cor branca universal DECA

DECA

UN '10,00 162,20 1.622,00

LOTE:294
- Lote 294

1 5't18 Vassoura para grama e iardim
plástica com cabo

THOMP

SOM

UN 15,00 20,00 300,00

LOTE: 297
- Lote 297

1 2185 Vista de porta de cedrilho BATEN

PORTA
a

UN 20,00 34,60 692,00

TOTAL '197.829,09

DOTAÇÔES

loe.oor.ol.r zz.oozo.zooo360 la.a.so.so.oo.oo0 Do Exercício

Do Exercício520 lOl.OOr.OO.rZs.OOOO.ZOOz ls e so.ro.oo oo0

lr.r.so.eo.oo.oo0 Do ExercÍcio620 los.oor .'rs.+sr.or oo, r ooz

750 los.oor. r s.+sz.ooso.zooa le.s.so.ro.oo.oo0 Do Exercicio

los.oor. r s.lsz.ooso.zooa760 504 IS.r.SO.SO.OO.OO Do Exercicio

los.oor. r s.+sz.ooso.zooa790 512 la.a.SO.lO.OO.OO

los.oor . r s.+sz.ooso.zooa920 l+.+.so.sz.oo.oo0 Do Exercício

los.oor.r s.rsz.ooso.zooa930 504 [.+.SO.Sz.OO.OO

los.oot .t s.+sz.ot to. r ooa970 512 la.a.SO.rO.OO,OO

1650 IOO.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZO1S lr.:.so.ao.oo.oo0

1660 |O0.OOZ.rZ.rOr.OZrO.ZOrS 103 le.r.so.so.oo.oo
1670 IOO.OOZ.tZ,rOt.OZtO.ZO1S

'ro4 ls.r.so.eo.oo.oo

N
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lDo Exercicio

lDo Exercício

lu0 Exercrcro
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17oo loo.ooz.tz.sot.ozto.zots 143 ls.r.so.ao.oo.oo Do Exercicio

z2io loo.ool.rz.ros.ozzo.zors o ls.r.so.ao.oo.oo Do Exercicio

2260 loo.oor.rz.ros.ozzo.zots io3 lr.r.so.ro.oo.oo Do Exercício

2270 loo.ool.rz.ros.ozzo.zors 104 lr.a.so.ro.oo.oo Do Exerclcio

25so lot.oot.n.atz.otoo.zozz 0 ls.r.so.ro,oo.oo Do Exercicio

2640 loz.ooz.rs.asz.oazo.zozr 0 p,e.so.ro.oo.oo

2730 loa.oor,ro.ror.osro.zoz+ 0 ls.s so ro.oo.oo Do Exercicio

2740 loe.oot.to.lor.oslo.zoz+ 303 li.e.so.so.oo.oo Do Exercício

33oo los.oor.oa.z+a.oeao.zoto 0 lr.i.so.so.oo.oo Do Exercicio

3s7o los.ooz.oa.z+l.o+oo.zoaa o ls.s.so.ao.oo.oo Do Exercicio

3B9o los.ool.oa.z+l.ollo.zols o ls r so.ao.oo.oo Do Exercicio

021 790 .003.08.243.0430.2036 3.90.30.00.00 Do Exercicio
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lDo Exercicio

CúUSULA QUINTA. DA VALIDADE OOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços teÉ validade de Í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma,

enquanto a proposta mntinuaÍ se mostrando mais vantairsa para a Administração Pública e satisÍazendo os

demais requisitos da norma, Art. 57, § 4" da Lei 8.ô66/93 e Art.4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de

validade desta Ata de RegistÍo de Preços, o Município de Nova Santa 8árbara, não seÉ obrigada a adquirir os

pÍodutos Íeferidos na Cláusula sêgunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazêlo
atÍavés de out[a licitação quando.julgar conveniente, sem que caiba recuÍso ou indenização de qualquer espÉcie

à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na oconência de alguma das hipoteses legalmente previstas para

tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditóÍio e a ampla defesa.

cúusuLA sExrA. D0 cANcELAt ENTo DA ATA DE REGTSTRo DE PREçoS

A Ata de Registrro de Prcços podeÉ ser cancelada pela Administração:

- automaücamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restaÍem fomecedores registrados;

- peb Órgâo Gerenciador, quando caracterizado o inbresse público. 0 Pmponente terá o seu Íegisto de preços

cancelado na Ata, poÍ intemÉdio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditôrio e ampla

deíesa.

A pedido, quando:

- compovar estar impossitÍlihdo de cumpdr as exigências da Ata, pr oconência de casos fortuitos ou de hrça
maio[
- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequivel em funçfu da elevação dos prcços de

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

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

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

- por iniciaüva do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o pÍêço registrado, na hiÉtese deste se tomar superior àqueles pnathados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação têcnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente moüvadas e iustificadas;
- não cumpÍir as obÍigações decoÍÍentes desta Ata de RegisÍo de PÍeços;

- não comparecer ou se Íêcusar a relirar, no prazo estabelecido, os pedlios decorÍentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizda qualquer hipotese de inexecu@ total ou pamial das condi@s estabelecidas nesta Ata de

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

12
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nos casos preüstos, seÉ Íeita pessoalmente ou por coÍTespondência com aviso de recebimento, iuntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA orrAvA - DAS oBRrcAçÕEs Do MUMcÍplo

Caberá ao Municipio:

- prestar as iníorma@s e os esclarccimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária

da Ata;

- reieitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacodo com as odenta@s passadas peb Ôrgão

Gerenciador ou com 6 especifica@s constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

CúUSULA NONA - DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária do

Município de Nova Santa Bárbara, mm pnzo para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a

partir da autorização de fomecimento emitida pelo DepaÍtamento de Compras. Caso a entrega não seja efetivada

neste prazo, seÉ imediatamente solicitada à entrega para o póximo fomecedor classificado, cabendo ao licitante

inadimplente as sanções previstas na legislaçáo e nesta ata.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO PAGAMENTO

0 pagamento oconerá em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da notâ

Íiscal acompanhada da certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

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

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os cÉditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas'a','b'e "c'do parágrafo único do artigo 1l da Lei Federal n.0 8.2121991, às

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

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de debitos junto aos órgãos citados, o l\ilunicípio

aguaÍdaÉ a regularizaçâo por parte da Beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagâmento. Sendo

que o Município de Nova Santa Báôara fará o devido pagamento mediante deÉsito bancário. Deverá constar da

nota Íiscal o nome do banco, agência e o N' da conta bancária receptoÍa do deposito, e/ou outros dados

indispensáveis para a eÍetivação do pagamento. 0 Município de Nova Santa Bárban poderá deduzir do

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

licitante vencedora, previstos em lei ou nos teÍmos do Pregão Eletónim n' 4812021. Nenhum pagamento seÉ

13
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cúUsULA sÉnMA - DAS oBRIGAçÔES oA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Beneiiciária da Ata obrigar-se-á a:

- Entregar os produtos adjudicados estÍitamente de acordo com as especificaioes descritas no Termo de

Referência - ANEXo 01, bem como no prazo estâbelecido e quantitativo solicitado pelo Departamento de

Compras, responsabilizand+se inteiramente pela entrEa inadequada;

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

Registro de Preços;

- Responder por todo o ônus reÍerente à entrega dos pÍodutos, tais como, encargos trabalhistas, previdenciâÍios,

Íiscais e comerciais, deconentes da mntratação do obieto;

CúUSULA DÉCIMA. DO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entrêgues nos enderEos a serem informados nas solicitações de fomecimento, em

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

Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Brírbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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efetuado a BeneficiáÍia da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação financêira, sem que isso

geÍe direito a Íeaiustamento de preços ou a coÍÍeção monetária.

CúUSULA DÉCIúA SEGUNDA - DAS CONDICÔES GERAIS A SEREM ATENDIDÂS

A Beneficiária da Ata deveÉ (ão) obedecer às seguintes exigências:

- Assumir inteira responsabilidade pela entÍega dos pÍodúos, de acodo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A benefrciária da Ata ficará obÍigada a:

- Não conlÍahr servidor pertencente m quadÍo do Municipio, durante a execução da ata.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver píÉüa autoÍizaçfo da Adminislraçfu do

Municipio de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execuÉo da ata de regisfo de pÍeços todas as condipes de habilitação e qualificação

exigidas na licitâção.

cúUSULA DÉCII,IA TERCEIRA- DAS sA}IçÔES ADMINISTRATÍVAS

0 descumprimento total ou parcial das obrig4ões assumllas pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo ôqão ou entidade usuáÍia, resguaÍdados os procedimentos

legais peÍtinentes, podeÉ acaÍetar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes san@s:
. Advertência;

o Multa de 107o (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de recusa do í.0
mlocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

. Multa de 0,3% (zeÍo víÍgula tÍês por cênto) pordia de fomecimento incompleto ou em aFaso, até o

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

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dim corÍidos, uma vez comunicados oficialmente;

. Suspensão tempoÉria do diÍeito de participar de licitação e de fomecer à Adminisúação Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

Considerar-se-á justifcado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b) epidemias;

c) cortes frequentes de energia elétrica e água;

d)enchentes;

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

f) acÉscimos de volumes ou modifca@s substanciais nos materiais;

g) escassez, íalta de materiais e/ou mão{eobra no mercado;

h) atrasos deconentes de outros serviços e/ou instalâção inerentês aos termos mntratados diretamente pelo

Municipio.

t4

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

deÍesa.

A aplicação das san@s previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de ouras, previstas em Lei,

inclusirre responsabilização do fomecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0.

As importâncias relativas a multas serão descontadm dos pagamentos a serem eÍetuados à beneficiária da Ata,

podendo, enfetanto, conforne o caso processar-se a cobrança iudicialmente.
As penalidades sêrão aplicadas sem prejuizo das demais san@s cabiveis, sejam estas administrativas ou

penais, preüstâs na Lei no 8.666/93 e alteraçôes.

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.nr.gov.br
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cúusuLA DÉcrMA QUARTA - DA FRAUDE E DA coRRUpçÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontnatação, o mais alto padÉo de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução

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

Parágrafo Primeiro . Nâ hiÉtese de Íinanciamento, parcial ou integral, poÍ organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiântamento ou reembolso, este organismo impoÉ sanção sobre uma empresa ou pessoa Íisica,

inclusive declarando-a inelegível, indefnidamente ou por prazo determinado, paÍa a outorga de contratos

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

meio de um agente, em práticas conuptas, fraudulentas, mlusivas, coercitivas ou obstrutivas ao paÍticipaÍ da

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo. Considerando os popósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, mmo condiçáo

para a contratação, deveÉ concoÍdaÍ e autorizar que, na hipótese da ata vir a ser Íinanciado, em paÍte ou

integralmente, por organismo Íinanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da

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

cúusuLA DÉctMA eurNTA - DAs DrspostçôEs FtNAts

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico N0 /E/2021 e a proposta da empresa classiÍicada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância

das disposiçoes constantes das Leis n0 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CúUSULA DÉc[,A sExTA . DO FORO

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

privilegiado que seja, para seÍem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta licitação.

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

representantes das partes, ÓÍgáo Gerenciador e a beneficiária da Ata, e pelo responsável pelo acompanhamento

da ata.

Nova Santa Bárbara , 1010212022.
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a) 'prática corrupta': oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor públim no processo de licitação ou na execuçáo da ata;

b) 'pÉtica fraudulenta': a falsificação ou omissão dos fatos, com o objeüvo de influenciaÍ o processo de

licitação ou de execução da ata;

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

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em niveis

artiÍiciais e não+ompetiüvos;

d) 'pÉtica coercitiva': causar dano ou ameapr causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

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

ata;

e) 'pÍática obstrutiva": (i) destruir, Íalsificar, alterar ou ocultaÍ provas em inspeções ou fazer declarações

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

a apuração dê alega@s de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cu.la intençáo sê.ia impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.
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Prefeito

,3015

ü

Alin Gustavo Dos Santos

Empresa: Rodrigues da Silva & Santos Ltda

CNPJ: 33.1 1 1.195/0001-04

Beneficiária da Ata

,16$

,tf^-;^i'. í*a
Nivaldk Silveske

Mestre de obras - Fiscal responsável pelo acompanhamento da Ata

l6
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NOVA SANTA BARBARA
E§TÂDO DO PARANÁ

ATA DE REGTSTRO DE PREço N." 1412022 - PilNSB

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNrcO N" 48T202,I - PIINSB

O MUNrcíPo DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público intemo, inscrito no

CNPJ sob n" 95.56'1.080/000'l-ô0, com sede na Rua Walfredo Bittenmurt de Moraes,222 - Centro, Nova Santa

Bárbara - Paraná, CEP - 86250{00, representada nesle alo por sêu Preíeito, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,

casado, portador do RG n" 4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob. o no 5ô3.691.409-10, doravante

denominado 0rgáo Gerenciador, em coníormidade com a Lei Complementar Federal n.o 123/200ô e n"

14712014, Lei Federal n.o 10.520/2002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.250/2014, Decreto Federal No

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

as alterações posteriores, em Íace da classiÍicação das propostas apresentadas no PREGÃo ELEIRÔN|Co No

48/2021, homologada pelo PreÍeito Municipal, que RESOLVE registrar os preços para eventual aquisição de

ferramenlas, materiais elétrims, hidráulicos, de mnslrução, pinturas e outros, para manutenção das Secretarias

Municipais, oferecido pela empresa SHIGEMOTO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no.28.787 .12710001-11, com endereço à Rua Rio de Janeiro, 1675 - CEP: 79011210 - Bahro: Monte

Castelo, Abadia de Goiás/GO, neste ato representada pelo Sr. Íiago Shigêmoto, inscrito no CPF sob no.

701.462.171-87, RG n'001154839, doravante denominado beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada,

observada as especificaçôes, os preços, os quantitativos na licitaçáo supracitada, bem como as cláusulâs ê

condições abaixo estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETo

Constitui objeto desta Ata o registro de preços para eventual aquisição de ferramentas, materiais elétricos,

hidráulicos, de construção, pinturas e outros, para manutênção das Sêcrêtarias Municipais, conforme

especiÍicado no ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregâo Eletrônico N.'48/202í, indepêndentemente de

kanscrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitantê vencedor, nem

na quantidâdê indicada no ANEXO 01, podendo até rêalizar licitação especíÍica para adquirir um ou mais itens,

hipótese em que, em igualdade de mndições, o beneÍiciário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, §
4o, da Lei n0 8.66ô/93, reafrmada no aÍt.70, do Decreto no 6.906/03.

cúusuLA SEGUNDA - EspEcrFrcAÇÂo Do oBJETo E pREços REGrsrRADos

I

ITENS

LOTE: 006
- Lotê 006

1 2119 Adaptador de PVC 25 mm x %'
com rosca t:

ORTLEV

ORTLEV

UN 20,00 1,08 21,60

LOTE: 013
- Lote 013

1 2053 Alicate amperométrico digital

dimensóes aproximadas 248 x 70

x 38,5 mm

lH

t',

IKARI

IKARI

UN 2,00 1 15,96 231,92

LOTE; 056
- Lole 056

1 1625 Cadeado de latão de 25 mm lcor-o
lcor-o

UN 30,00 13,12 393,60

LOTE:094
- Lote 094

1 7391 Disco de poli corte 12' hcoEn

|rcoEn
UN 5,00 20,00 100,00

LOTE: 246
- Lote 246

1 1609 ISÃo

lnoueo
Talhadeira chata em aço forjado

de 12"

UN 6,00 24,82 148,92

formÀ digit
porÍIAGO
SHIGEI'OT,
701462171
7
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o prazo de üsência da Ata de -":,fl,tHâttfftlH;?L,]li,.][![, a contar da assinatura do mesmo,

mm validade e eficácia legal apos a publicação do seu eúato no Diário Oficial do Município de Nova Santa

Báôara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRh

As despesas deconentes desta ata corÍeÍão por contâ da seguinte dotação orçamentária:

cúusulA outNTA . DA VAL|DADE DOS PREçOS

A presenle Âta de Regisfo de Preços terá validade de '12 (doze) mêsês, a conlar da assinatura da mesma, TIAGO
enquanto a proposta mntinuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os SHIGE
demais requisitos da norma, AÍt. 57, § 4" da Lei 8.66683 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de MOTO
validade desta Atâ de Registro de Preços, o Município de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os -^. ,;.
produlos refêridos na Cláusula segunda exclusivamenle pelo Sistema de Registro de Preços, podendo Íazêlo tv t+o'
através de outra licitaçáo quandojulgar convenientê, sem que caiba Íecurso ou indenização de qualquer espécie 1 7187
à empresa beneÍiciária, ou, cancelaÍ a Ata, na oconência de alguma das hipóteses legalmente previslas para 4rr,n"6o 6.
tanto, garantidos à beneÍiciária, neste caso, o mntraditório e a ampla defesa. 

2 i.Jl"d.àrJ,,
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LOTE: 282
- Lote 282

1
IIFE

t
rena de 05 Metros Fnoupso lur,rlrul ls,oo f

3,92

P
60

DOTAÇÔES

360 lol.oor.o+.rzz.oozo.zooo lo lr.e.so.so.oo.oo
520 S.oor.oo.rzs.ooao.zooz h lg.s.eo.so.oo.oo
620 los.oor.rs.+sr.oroo.rooz lo ls.r.so.ro.oo.oo
750 los.oor.rs.+sz.ooeo.zooo lo ll.r.so.ro.oo.oo
760 los.oor.rs.rsz.ooso.zooa lso+ lr.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

790 los.oor.rs.+sz.ooso.eooa lstz ls.s.so.ro.oo.oo Do Exercicio

920 los.oor.rs.+sz.ooso.zooa p [.+.eo.sz.oo.oo Do Exercício

930 ps.oor.rs.+sz.mso.zooa ls04 [.l.so.sz.oo.oo Do Exercicio

970 ps.oor.rs.lsz.orro.roos lsrz ls.s.so.ro.oo.oo Do Exercício

16$ po.ooe.rz.ror.ozro.zors p lr.a.so.ro.oo.oo Do Exercício

1660 po.OOz.rz.sor.ozro.zors lror ls.s.so.so.oo.oo Do Exercicio

1670 loo.o0z.rz.lor.ozro.zors lro+ lo.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

1700 loo.ooz.rz.lor.ozro.zors lr+e ls.s.so.ao.oo.oo Do Exercício

2250 loo.oo+.rz.ros.ozzo.zors lo la.a.so.so.oo.oo Do Exercício

2260 loo.oo+.rz.los.ozzo.zors lros lr.a.so.ro.oo.oo Do Exercício

2270 po.oo+.rz.los.ozzo.zors lro+ lr.a.so.ro.oo.oo Do Exercício

2s50 p7.001.27.812.0W.2022 lO Ir.S.SO.aO.OO.OO Do Exercício

2M0 pz.ooz.rt.ssz.oszo.zozs p la.s.so.ro.oo.oo Do Exercicio

2730 lOe.OOr .rO.rOr.OSrO.ZOZ+ lO IS.3.SO.SO.Oo.OO Do Exercicio

2740 loA.OOr .rO.SOr.OSSO.ZOZa lrOS I3.a.SO.SO.OO.CO Do Exercicio

3300 los.oor.oa.z«.orao.zoro p lr.e.so.eo.oo.oo Do Exercicio

3570 IOS.OOZ.OO.Z«.0+Oo.zO$ lO IS.S.SO.3O.OO.OO Do Exercicio

3890 lOS.OOe.OA.Z+a.O+rO.ZOrs lO le.e.SO.rO.Oo.OO Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail - lje itacao@rnsb.pr.gov.br - www.nsb
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da despesa 
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da ronteprogramática

lDo Exercicio

lDo Exercicio

lDo Exercicio

lDo Exercício
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cúusuu sexre - Do cANcELAMENTo DA ATA DE REGtsrRo DE PREços

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

- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íornecedores registrados;

- pelo Orgáo Gerenciador, quando caracterizado o interesse público.0 Proponente terá o seu registro de preços

cancelado na Ata, por intêrmédio de processo administrativo específic0, assegurado o contradilório e ampla

deÍesa.

A pedido, quando:

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

maior,

- o seu preço registrado se tomar, comprovadamente, inexequível em funçáo da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o cuslo do produto. A solicitação dos ÍoÍnecedores para cancelamento dos

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

aplicação das pênalidades previstas no edital, caso não âceitas as razóes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pÍatrcados no mêrcado;

- perder qualquer condição de habilitaÉo ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razôes de interesse público, devidamente molivadas e justiÍicadas;

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

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

de Preços;

- caracterizada qualquer hiptese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A comunica@o do cancelamento do preço registrado, nos

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

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

cúusuLA sÉnMA - DAs oBRrcAçÕEs DA BENEFTcTÁnn on lm
A BeneÍiciária da Ata obrigar-se-á a:

- Entregar os produtos adjudicados estritamente de acordo com as especificaçoes descritas no Termo de

Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Departamento de

Compras, responsabilizando-se inteiramente pela enkega inadequada;

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

Regisko de Prêços;

- Responder por lodo o ônus reÍerenle à entrega dos produlos, lais como, encargos kabalhistas, previdenciários,

fiscais e comêrciais, decorrentes da contrâtâção do objeto;

cúusuLA otrAVA - DAs oBRIGAçoES Do MUNtcÍpto

Caberá ao Município TIAGO
- prestar as informa@s e os esciarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser solicitado pela beneficiária 5;1;6g
da Ata;

- rejeitar os produtos entregues equivocadâmênte ou em desacordo com as orientaçóes passadas pelo orão [9T9-
Gerenciador ou com as especiÍicaçôes constântes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01. 

- 70146i
17187

cúusulA NoNA- Do pRAzo DE ENTREGA Do oBJETo 
asín.dode
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A enlrega será parcelada, em quantidades variadas, conÍorme a necessidade e disponibilidade orpmentária do

Município de Nova Santa Bárbara, com prazo para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a

partir da autorizaçáo de fornecimenlo emitida pelo Departamento de Compras. Caso a enhega não seja efetivada

neste prazo, será imediatamente solicitada à entrega para o próximo fornecedor classilicado, cabendo ao licitante

inadimplente as sançóes previstas na legislaçáo e nesta ata.

CúUSULA DÉcffA. Do LocAL DA ENTREGA

0s produtos deverão ser entregues nos endereços a serem inÍormados nas solicilações de fornecimenlo, em

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

ficando o Município de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CúUSULA DÉCMA PRIMEIRA - Do PAGAMENTo

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

fiscal acompanhada da certidão expedida mnjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e

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

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

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

conlribuiçóes instituídas â título dê substituiçã0, e às contribuiÉes devidas, por lei, a terceiros ê Certiíicâdo de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, o Município

aguardará a regularizaÉo por parte da BeneÍiciária da Ata, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo

que o Município de Nova Santa Bárbara fará o devido pâgâmênto mediante deposito bancário. Deverá constar da

nota Íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bâncária receptorâ do depósito, e/ou outros dados

indispensáveis para a efêtivação do pagâmento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do

montante a pâgâÍ os vâlores conespondentês a multas, indenizações, encargos, tributos, etc., devidas pela

licitante vêncedora, pÍevislos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônim n" 4812021. Nenhum pagamento será

efetuado a BeneÍiciária da Ata enquanto pendente de liquidaçao qualquer obrigação Íinanceira, sem que isso

gere direito a reajustamento de preços ou a coÍreção monetáriâ.

GúUSULA oÉcIMÂ SEGUNDA - DAs coNDIcoEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A Beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:

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

presente Edital e Anexos, bem mmo da respecüva proposta;

A beneÍiciária da Ata ficará obrigada a:

- Náo conkatar servidor pertencenle ao quadro do Município, durante a execuÉo da ata.

- Nâo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo sê houver prévia autorizaçáo da Administração do

Município de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condi@s de habititação e qualiÍicaçáo

exigidas na licitaçâo.

cúUsuLA DÉclMA TERCEIRA - DAs SANçÔES AoMINISTRATIVAS

0 descumprimento totâl ou parciâl das obrigações assumidâs pelo fomecedor no momento da execução da Ata

de Regisko de Preços, sem jusüficativa aceila pelo órgáo ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

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

. AdveÍtência;

. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor esümado tolal do ata, em caso de recusa do 1.0

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

. Multa de 0,30/o (zero vírgula três por cento) por dia de fomêcimento incomplêlo ou em âkaso, até o

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fomecedor o contraditório e ampla

deÍesa.

A aplicação das sanções previstas nesta Ata náo exclui a possibilidade de aplicação de outras, previslas em Lei,

inclusive responsabilizaÉo do fornecedor por evenfuais perdas e danos causados à Administraçáo.

As impoÍtâncias rêlâtivas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem eÍetuados à beneÍiciária da Ata,

podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanioes câbíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei no 8.666/93 e altera@es.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA- oA FRÂUDE E DA coRRUPÇÃo

A Beneficiária da Ata deve observar e fazer observar, por seus Íomecedores e subcontratados, se admitida

subcontrataÉo, o mais alto padrão de ética duÍanle todo o processo de licitaçã0, de contratação e de execução

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

TIAGO
SHIGEÍ\

OTO:7C

146217
187

Parágrafo Primeiro - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral, o.,n"ooo"

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

obietivo dê influenciar a ação de servidor público no processo dê licitâção ou nâ execuÉo da ata;

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

licitação ou de execução da ata;

c) 'pÍática colusiva": esquemalizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representanles ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artiÍiciais e não+ompetitivos;

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

propriedade, visando influenciar sua participaçáo em um processo licitatório ou afetar a execução da

ata;

e) 'prática obstrutiva': (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçoes ou fazer declarações

falsas aos representantes do organismo Íinanceiro mulülâteral, mm o objetivo de impediÍ materialmente

a apuração de alegaçoes de pÉtica prevista, deste fOital; (ii) atos cuja intenção seja impedir

malerialmenle o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeçã0.

) foímà digit l
poí T|,A60
SHIGEMOÍO:
0l,tó2171 87

2022.02.14
l3:30:54

PREFEITURA IúUNICIPAL

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

valor mnespondente ao fomecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias mnidos, uma vez mmunicados oÍicialmente;

. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de Íornecer à Administração Pública,

por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

a)greves;

b) epidemias;

c) mrles fiequentes de energiâ elétrica e água;

d) enchentes;

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

f) acréscimos de volumes ou modificações subslanciais nos matêriais;

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

h) atrasos decorÍentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contralâdos diretamente pelo

Municlpio.
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