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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2022 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, móveis escolares e outros, para utilização pela 

 

BAIRRO: BEM VIVER 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 207/2022 

  
Aos treze dias de janeiro de 2023, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 12/01/2023, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.
 
INOVE LICITACOES LTDA, sediada na 10 R EXTREMOSAS, 455  
VIVER, na cidade de Itapejara d'Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.567.504/0001
designada CONTRATADA, neste ato representada por su
CRISTINA ALVES, portadora do CPF nº 053.142.229

 CLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição produtos 
para utilização pela Municipalidade
necessidade da Administração Municipal;conforme edital e pr
deste instrumento. 
 
1.2. Descrição:  
 
Lote Item Código 

 
Descrição  

001 11 84860 ASPIRADOR DE PÓ - 
potência- Confeccionado em polipropileno e 
metal.- Mangueira flexível, regulador de sucção
Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 
em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores
fio mínimo de 3 metros. 
Classificação “A” INMETRO.

001 18 84867 BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS 
Capacidade mínima para 4 litros
Tigela com capacidade mínima 4 l.
Basculamento.- Potência mínima do motor 300 w.
Voltagem: 110v.- Garantia mínima de 12 meses.
Voltagem: 110V e 220V, conf
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem.
Classificação do INMETRO 

001 34 84883 CADEIRA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS 
Produzida em polipropileno com material 100% 
virgem. - Sem braço- Com proteção contra raios 
UV.- Certificadas pela norma ABNT.
INMETRO.- Suporta até 154 kg. 

001 38 84887 CAIXA DE SOM PORTÁTIL 
saída mínima: 30W RMS 
-Signal-to-noise ratio: >80dB
android, iOS e Windows Phone (possível realizar 
atualização)-Conexões: bluetooth 4.2 ou superior, 
entrada cabo de áudio 3,5 mm, USB (
carregamento de dispositivos móveis)
bateria: Lithium-ion Polymer 3.6V, 7500mAh
Tempo de carregamento: 4 horas 
d’água, permitido imersão até 1 metro durante 30 
minutos -Dimensões mínimas (cm): 9,7 x 22 x 9,3 
cm -Peso mínimo sem 
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 207/2022 -  Processo nº 1070

  
Aos treze dias de janeiro de 2023, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 
centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 

Municipal, Sr. CLEBER FONTANA , inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação da 

Pregão Eletrônico nº 207/2022, por deliberação da Comissão de Licitação, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 12/01/2023, 

AR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 
Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

INOVE LICITACOES LTDA, sediada na 10 R EXTREMOSAS, 455  - CEP: 85580000 
idade de Itapejara d'Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.567.504/0001

designada CONTRATADA, neste ato representada por sua sócia administrador
do CPF nº 053.142.229-14. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição produtos 

para utilização pela Municipalidade, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 
necessidade da Administração Municipal;conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante 

Marca Unidade 

 Mínimo de 1200 watts de 
Confeccionado em polipropileno e 

Mangueira flexível, regulador de sucção- 
Bocal para pisos. Bocal para estofados. Bocal 2 
em 1. Canto e escova. Tubos prolongadores- Com 
fio mínimo de 3 metros. - Voltagem de 110 v. - 
Classificação “A” INMETRO. 

ELECTROLUX UN 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS - 
Capacidade mínima para 4 litros- 5 velocidades- 
Tigela com capacidade mínima 4 l.- 3 batedores- 

Potência mínima do motor 300 w.- 
Garantia mínima de 12 meses.- 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.- 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem.- 
Classificação do INMETRO – A.- Produto nacional. 

PHILCO UN 

CADEIRA PLÁSTICA CARACTERÍSTICAS - 
Produzida em polipropileno com material 100% 

Com proteção contra raios 
Certificadas pela norma ABNT.- Selo do 

Suporta até 154 kg.  

MOR UN 

PORTÁTIL - MÉDIA -Potência de 
saída mínima: 30W RMS -Frequência: 60Hz-20kHz 

noise ratio: >80dB-Compatibilidade: 
android, iOS e Windows Phone (possível realizar 

Conexões: bluetooth 4.2 ou superior, 
entrada cabo de áudio 3,5 mm, USB (para 
carregamento de dispositivos móveis)-Tipo de 

ion Polymer 3.6V, 7500mAh-
Tempo de carregamento: 4 horas -IPX7: A prova 
d’água, permitido imersão até 1 metro durante 30 

Dimensões mínimas (cm): 9,7 x 22 x 9,3 
Peso mínimo sem embalagem: 0.965 kg -

JBL UN 
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1070/2022 

Aos treze dias de janeiro de 2023, o Município de Francisco, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano 

centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
21, nos termos do art. 15 da 

nº 176/2007, em face da classificação da 
207/2022, por deliberação da Comissão de Licitação, 

devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Francisco Beltrão em 12/01/2023, 
AR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do 

CEP: 85580000 - BAIRRO: BEM 
idade de Itapejara d'Oeste/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 23.567.504/0001-93, doravante 

administradora  Sra. ADRIELE 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição produtos 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme 

oposta que ficam fazendo parte integrante 

Quantidade Preço unitário 
R$ 

5,00 283,00 

4,00 344,00 

150,00 45,00 

5,00 689,00 
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Assistência técnica em Francisco Beltrão e 
região.GARANTIA - Mínima de um ano a partir da 
data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.Modelo 
de referência JBL CHARGE 4. 

001 39 84888 CAIXA DE SOM PORTÁTIL 
Potência mínima: 4,2 RMS. 
recarregável energia elétrica 
a 20kHz- Compatibilidade: android, iOS e Windows 
Phone - Conectividade: bluetooth 5.1 
mínimas (AxLxP): 7,5x8, 7x4.1 cm GARANTIA 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equip
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. Modelo de 
referência JBL GO3. 

001 46 84895 CHALEIRA ELÉTRICA 1,8L INOX 
Inox e Plástico.- Cor Preta / Inox.
mínima: 1200W;- Alça Térmica, 
Antiderrapante.- Com capacidade para 1,8L.
desligamento Automático 
automático ao ferver, tampa com trava de 
segurança.- Luz indicadora de funcionamento. 

001 59 84908 CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Kit 
composto por cinco coletores de 50l para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, 
sendo: - um coletor verde para vidro, com 
capacidade de 50litros; 
papel, com capacidade de 50l
amarelo para metal, com capacidade de 50litros; 
um coletor vermelho para plástico, com 
capacidade de 50litros; 
lixo orgânico, com capacidade de 50litros. 
e tampo em polietileno de alta densidade, 100% 
virgem tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou 
com pintura eletrostática.
antioxidante e anti UV para os níveis de proteção 
classe 8 UV – que evita desbotar, ressecar ou 
rachar.- Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. - Coletores em cores conforme 
normas da Conama e adesivados conforme o tipo 
de lixo.- Suporte em aço com tratamento 
anticorrosão.  

001 63 84912 FOGÃO DOMÉSTICO 4 QUEIMADORES  
de piso de quatro queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou 
gás natural.- Mesa em aço inox.
automático da mesa.
reguláveis.- Botões de controle com 
intransponíveis nas posições aberto e fechado, 
assim como identificação de intensidade. Cada 
queimador deverá ser dotado de botão de controle 
individual. Todos os controles deverão estar 
identificados.- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem.- Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
automático.- Com mínimo duas prateleiras, sendo 
pelo menos uma delas deslizante.
Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. 
Sistema de segurança para acendimento e/ou 
válvula de segurança, que impeça a saída de gás 
caso a chama se apague.
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Assistência técnica em Francisco Beltrão e 
Mínima de um ano a partir da 

data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede 

ada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito.Modelo 
de referência JBL CHARGE 4.  

CAIXA DE SOM PORTÁTIL - PEQUENA - 
Potência mínima: 4,2 RMS. - Alimentação: bataria 

energia elétrica - Frequência: 110 Hz 
Compatibilidade: android, iOS e Windows 

Conectividade: bluetooth 5.1 - Dimensões 
mínimas (AxLxP): 7,5x8, 7x4.1 cm GARANTIA - 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. Modelo de 

JBL UN 

CHALEIRA ELÉTRICA 1,8L INOX - Material Aço 
Cor Preta / Inox.-  Potência 

Alça Térmica, - Base 
Com capacidade para 1,8L.- Com 

desligamento Automático - Desligamento 
automático ao ferver, tampa com trava de 

Luz indicadora de funcionamento.  

MEGA UN 

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA Kit 
composto por cinco coletores de 50l para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, 

um coletor verde para vidro, com 
capacidade de 50litros; - um coletor azul para 
papel, com capacidade de 50litros; - um coletor 
amarelo para metal, com capacidade de 50litros; - 
um coletor vermelho para plástico, com 
capacidade de 50litros; - um coletor marrom para 
lixo orgânico, com capacidade de 50litros. - Corpo 
e tampo em polietileno de alta densidade, 100% 
virgem tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. - Suporte 
fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou 
com pintura eletrostática.- Aditivação extra com 
antioxidante e anti UV para os níveis de proteção 

ue evita desbotar, ressecar ou 
Superfícies internas polidas e cantos 

Coletores em cores conforme 
normas da Conama e adesivados conforme o tipo 

Suporte em aço com tratamento 

JSN UN 

FOGÃO DOMÉSTICO 4 QUEIMADORES  - Fogão 
de piso de quatro queimadores com um forno, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou 

Mesa em aço inox.- Acendimento 
automático da mesa.- Sapatas niveladoras 

Botões de controle com limites 
intransponíveis nas posições aberto e fechado, 
assim como identificação de intensidade. Cada 
queimador deverá ser dotado de botão de controle 
individual. Todos os controles deverão estar 

Voltagem: 110V e 220V, conforme 
dão de alimentação (rabicho) 

certificado pelo INMETRO, com indicação da 
Indicação da tensão (voltagem) no 

cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO- Acendimento 

Com mínimo duas prateleiras, sendo 
os uma delas deslizante.- Com grill.- 

Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. 
Sistema de segurança para acendimento e/ou 
válvula de segurança, que impeça a saída de gás 
caso a chama se apague.- Recobrimento especial 

ATLAS UN 
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10,00 230,00 

15,00 73,00 

5,00 939,00 

6,00 665,95 
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das paredes internas que evite
gorduras e facilite a limpeza (sistema 
“autolimpante” ou similar).
vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças 
reforçadas com mola e puxador metálico de modo 
que a porta possa permanecer aberta sem a 
aplicação de força e fechar com facilidade.
em aço carbono esmaltado com orifício(s) de 
visualização das chamas.

001 74 84923 LAVADORA ALTA PRESSÃO  
pressão semi profissional.
1800 watts.- Pressão máxima 2.000 PSI.
em alumínio.- Carenagem em termo plástico.
Mangueira flexível com 5 metros de extensão e 
com sistema antitorção.
transporte (SISTEMA ERGONÔMICO)
110V e 220V, conforme demanda.
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem.
INMETRO – A.GARANTIA
partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Wap sendo admiss
equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior.  

001 79 84928 LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS 
Liquidificador comercial com gabinete em aço inox 
e copo monobloco, indicado para triturar alimentos 
leves com adição de líquido.
volumétrica: 4 litros.
confeccionado em chapa de aço inox, em 
única (monobloco), sem soldas, com espessura 
de, no mínimo, 1mm.- Flange do copo em material 
plástico injetado.- Alta rotação.
espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com 
bordas rebatidas para o lado interno e soldadas 
em toda extensão de modo que não haja retenção 
de resíduos.- Fixação das alças ao copo com 
soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos.
aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
com dobras estruturais que permi
interna.- Gabinete do motor em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange 
superior e da base em material plástico injetado. 
Dreno do flange posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete do motor.
antivibratórias em material aderente e 
antiderrapante.- Eixo e porca fixadora do eixo da 
faca em aço inox (as buchas poderão ser de 
bronze ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto).- O conjunto formado pelas facas
elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de 
ferramentas.- Flange de acoplamento do motor, 
pinos de tração e elementos de fixação em aço 
inox.- Interruptor liga/desliga.
800 watts.- Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente 
de operação.- Voltagem: 110V e 220V, conforme 
demanda.- Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem.- Cordão de alimentação com, no 
mínimo, 1,5 m de comprimento.
INMETRO – A.- Atendimento a NR 12.GARANTIA
Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
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das paredes internas que evite acúmulo de 
gorduras e facilite a limpeza (sistema 
“autolimpante” ou similar).- Porta com visor em 
vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças 
reforçadas com mola e puxador metálico de modo 
que a porta possa permanecer aberta sem a 

a e fechar com facilidade.- Piso 
em aço carbono esmaltado com orifício(s) de 
visualização das chamas. 

LAVADORA ALTA PRESSÃO  - Lavadora de alta 
pressão semi profissional.- Potência de no mínimo 

Pressão máxima 2.000 PSI.- Bomba 
Carenagem em termo plástico.- 

Mangueira flexível com 5 metros de extensão e 
com sistema antitorção.- Rodas e alça para 
transporte (SISTEMA ERGONÔMICO)- Voltagem: 
110V e 220V, conforme demanda.- Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem.- Classificação do 

A.GARANTIA- Mínima de um ano a 
ega, de cobertura integral do 

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças com defeito. 
Modelo de referência Wap sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade 

VONDER UN 

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS - 
Liquidificador comercial com gabinete em aço inox 
e copo monobloco, indicado para triturar alimentos 
leves com adição de líquido.- Capacidade 
volumétrica: 4 litros.- Copo removível 
confeccionado em chapa de aço inox, em peça 
única (monobloco), sem soldas, com espessura 

Flange do copo em material 
Alta rotação.- Alças em aço inox, 

espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com 
bordas rebatidas para o lado interno e soldadas 

xtensão de modo que não haja retenção 
Fixação das alças ao copo com 

soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos.-Tampa do copo em 
aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, 
com dobras estruturais que permitam a limpeza 

Gabinete do motor em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange 
superior e da base em material plástico injetado. 
Dreno do flange posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete do motor.- Sapatas 

atórias em material aderente e 
Eixo e porca fixadora do eixo da 

faca em aço inox (as buchas poderão ser de 
bronze ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade do 

O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de 

Flange de acoplamento do motor, 
pinos de tração e elementos de fixação em aço 

Interruptor liga/desliga.- Potência Mínima de 
imensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a corrente 
Voltagem: 110V e 220V, conforme 

Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da 

Cordão de alimentação com, no 
ínimo, 1,5 m de comprimento.- Classificação do 

Atendimento a NR 12.GARANTIA- 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 

KD ELETRO UN 
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10,00 900,00 

5,00 569,00 
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técnica gratuita na sua rede
assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. 

001 81 84930 LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS 
litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE
Altura máxima: 720 mm.
mm.- Profundidade máxima: 450 mm.
Capacidade: 50l.- Corpo e tampa em polietileno de 
alta densidade, 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência ao impacto 
e a tração.- Aditivação extra com antioxidante e 
anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou 
rachar.- Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da ta
ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura 
eletrostática.- Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados.  

001 94 84943 MICROONDAS 30 LITROS 
microondas- Volume mínimo: 30 litros.
monobloco em aço galvanizado revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó, na 
cor branca.- Iluminação interna.
digital com funções pré
Relógio.- Porta com visor central, dotada de 
puxador e/ou tecla de abertura.
travas de segurança.- 
giratório em vidro.- Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com 
corrente de operação.- 
conforme demanda.- 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem.- Classificação do INMETRO 
GARANTIA- Mínima de um ano a partir da data da 
entrega, de cobertura integ
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. Modelo de 
referência ELECTROLUX, sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior.  

001 97 84946 PALLET GRANDE - Pallet (estrado) vazado em 
polipropileno injetado ou PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), empilhável, com aberturas superiores 
para ventilação, material 100 % reciclável, 
resistente a umidade, insetos e fungos. Dimensões 
mínimas de (cm): 1200 x 1000 x 12 cm, cor preta 

001 98 84947 PALLET PEQUENO - Pallet (estrado) vazado em 
polipropileno injetado ou PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), empilhável, com aberturas superiores 
para ventilação, material 100 % reciclável, 
resistente a umidade, insetos e fungos. Dimensões 
mínimas de (cm): 50 x 50 x 4,5 cm, cor preta. 

 
Valor total da Ata R$ 56.361,70 (cinqüenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos)
 

1.3 Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as 
CONTRATADA, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 
preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e sua

 CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1 A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
 
2.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso IIIdo § 3º
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técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito.  

LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS - Lixeira 50 
litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE- 
Altura máxima: 720 mm.- Largura máxima: 450 

Profundidade máxima: 450 mm.- 
Corpo e tampa em polietileno de 

alta densidade, 100% virgem e tecnicamente 
ditivado para oferecer alta resistência ao impacto 

Aditivação extra com antioxidante e 
anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 
8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou 

Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico 
ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura 

Superfícies internas polidas e cantos 

ARQPLAST UN 

MICROONDAS 30 LITROS - Forno de 
Volume mínimo: 30 litros.- Gabinete 

monobloco em aço galvanizado revestido interna e 
externamente com pintura eletrostática em pó, na 

Iluminação interna.- Painel de controle 
digital com funções pré-programadas.- Timer.- 

Porta com visor central, dotada de 
puxador e/ou tecla de abertura.- Dispositivos e 

 Sapatas plásticas.- Prato 
Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
 Voltagem: 110V e 220V, 

 Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 

Classificação do INMETRO – A 
Mínima de um ano a partir da data da 

entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. Modelo de 
referência ELECTROLUX, sendo admissível 

o similar, equivalente ou de qualidade 

ELECTROLUX UN 

Pallet (estrado) vazado em 
polipropileno injetado ou PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), empilhável, com aberturas superiores 
para ventilação, material 100 % reciclável, 
resistente a umidade, insetos e fungos. Dimensões 

200 x 1000 x 12 cm, cor preta  

IVEPLASTIC UN 

Pallet (estrado) vazado em 
polipropileno injetado ou PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), empilhável, com aberturas superiores 
para ventilação, material 100 % reciclável, 
resistente a umidade, insetos e fungos. Dimensões 

50 x 50 x 4,5 cm, cor preta.  

IVEPLASTIC UN 

cinqüenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos)

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as 
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 
15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
 

A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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5,00 99,00 

10,00 800,00 

50,00 153,00 

100,00 33,00 

cinqüenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos). 

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a 
lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a 

preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
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2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art.

CLÁUSULA TERCEIRA 

 
3.1.Os produtos deverão ser entregues, sem ônus, parceladamente, no endereço e local indicado na nota 
de empenho pela secretaria solicitante, no Município de Francisco Beltrão, est
 
3.1.1.Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento 
da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 
 
3.1.2. O prazo de que trata o item 3.1.1 poderá ser prorrogado uma 
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.2     As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses,
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.
 

CLÁUSULA QUARTA 

4.1 Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:
 

4.1.1 Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.
 
4.1.2 Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 
área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução.
 
4.1.3 Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompl
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária.
 
4.1.4 Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para 
iniciar-se-á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, 
às suas expensas, o item do objeto que for recusado.
 
4.1.5 Independentemente da aceitação, a CONTRATADA
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 
garantia. 
 
4.1.6 Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê
Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 
mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo q

CLÁUSULA QUINTA 
 
5.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
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É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO/EXECUÇÃO 

.Os produtos deverão ser entregues, sem ônus, parceladamente, no endereço e local indicado na nota 
de empenho pela secretaria solicitante, no Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná.

.Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento 
da nota de empenho, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas.  

O prazo de que trata o item 3.1.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses,
partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS
 

Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme: 

na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado.

após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 
área responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. 

Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
disposto neste Termo. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram 
realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a CONTRATADA será notificada 
para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para que a CONTRATADA faça a substituição. Este prazo 

á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, 
às suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

Independentemente da aceitação, a CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 
suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 
mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação.

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
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É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

.Os produtos deverão ser entregues, sem ônus, parceladamente, no endereço e local indicado na nota 
ado do Paraná. 

.Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento 

vez, por igual período, quando 
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 

As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 

CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito 
de verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens, se 
identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio é assinado. 

após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos 
itens. Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela 

Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 
se que os fornecimentos foram 

eto, a CONTRATADA será notificada 

Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
que a CONTRATADA faça a substituição. Este prazo 

á a partir da data da notificação da CONTRATADA. A CONTRATADA ficará obrigada a substituir, 

deverá garantir a qualidade dos produtos 
se a substituir no prazo determinado pela Administração, às 

suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da 

la em conformidade com a indicação da 
Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, 

ue o ato do recebimento não importará na aceitação. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
boa e perfeita execução do objeto.  
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5.2. Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo e de 
sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, marca, quer seja nas 
condições estabelecidas. 
 
5.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato. 
 
5.4. Responsabilizar-se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 
perdas e prejuízos. 
 
5.5. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando ao CONTRATANTE à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.
 
5.6. Será por conta da CONTRATADA as despesas com todos os tributos incidente
contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os 
locais determinados para a sua entrega.
 
5.7. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada e
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento.
 
5.8. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização 
 
5.9. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos veículos, objeto da licitação.
 
5.10. Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor - conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíve
 
5.11. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
5.12. O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a 
partir da entrega do material, contra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do 
certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido.
 
5.13. Entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na 
proposta. 
 

CLÁUSULA SEXTA 

6.1  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
 
6.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
 
6.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
 
6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado.
 
6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
 
6.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
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Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo e de 
sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, marca, quer seja nas 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando ao CONTRATANTE à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições.

Será por conta da CONTRATADA as despesas com todos os tributos incidente
contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os 
locais determinados para a sua entrega. 

se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada e
consideração qualquer argumentação posterior de desconhecimento. 

Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização 

Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos veículos, objeto da licitação.

Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
conforme Lei nº 8.078/90, que sejam compatíveis com o regime de direito público.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

jeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a 
ra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do 

certificado/manual do produto, desde que superior ao mínimo exigido. 

Entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
ntes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
seus anexos. 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
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Entregar o objeto com pontualidade, nos locais específicos conforme especificações deste Termo e de 
sua proposta, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja de preços, marca, quer seja nas 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

se pela entrega do objeto, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, 

Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual, 
informando ao CONTRATANTE à ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições. 

Será por conta da CONTRATADA as despesas com todos os tributos incidentes, taxas, impostos, 
contribuições, fretes, carretos e despesa com deslocamento, para a entrega do objeto contratado até os 

se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em 

Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, qualquer anormalidade verificada, 
inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providencias de regularização necessária. 

Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos veículos, objeto da licitação. 

Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
is com o regime de direito público. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 

jeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

O prazo de garantia para todos os itens deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a 
ra defeito de fabricação, prevalecendo, contudo, o prazo constante do 

Entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
ntes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
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causado a terceiros em decorrência de ato da CON
subordinados. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

7.1 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso raci
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 
Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 
especial sobre redução de consumo de energia elétrica,
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como ex
j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alt
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
possibilitem a captação, transporte, 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
 
7.2A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CON
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
 

CLÁUSULA OITAVA 

8.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
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causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 
As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 

s pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 

cos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 
 armazenamento e seu aproveitamento; 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 

Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.

Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

bem como em áreas não licenciadas. 
Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  
 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
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TRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE 

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 
s pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso 

racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA 

onal da água, cujo(s) encarregado(s) 

Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em 

de consumo de água e destinação de resíduos 

Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 

Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde 

ige a Lei nº 9.985/00. 
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 

pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
cos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 

eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 

Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 

TRATANTE, usar preferencialmente a 
função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 

Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 
“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
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Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s do 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma.
 
8.1.1 O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumid
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

 
8.2 As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 
 
8.3 CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:
 
8.3.1 O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001
8.3.2 Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601
PR. 

 
8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 
constante da Ata de Registro de Preços; 
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.
 
8.4 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas
dias após a data da sua reapresentação.
 
8.5 Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidade
Lei Federal nº 8.666/93. 

 
8.6 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
todos os programas de manutenção das atividades da municipalidade, da seguinte dotação orçamentária:
 
DOTAÇÕES 

Conta da despesa Funcional programática 

210 02.001.04.122.0401.2003 

370 03.002.04.122.0404.2004 

530 03.002.04.122.0404.2004 

740 04.002.04.123.0403.2006 

1270 05.002.23.122.2301.2011 

1270 05.002.23.122.2301.2011 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

4730 07.005.13.392.1301.1004 

4730 07.005.13.392.1301.1004 

4730 07.005.13.392.1301.1004 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4580 07.003.12.361.1201.2038 

4580 07.003.12.361.1201.2038 

3520 07.002.12.365.1201.1003 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

5950 08.006.10.302.1001.2049 

5290 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

5330 08.006.10.301.1001.1005 

5330 08.006.10.301.1001.1005 
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Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e F
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma. 

O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumid
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 

ÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001

viano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 

o corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
A modalidade e o número da Licitação; 
O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
número do item e descrição do produto: 
A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 

stro de Preços;  
valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 
dias após a data da sua reapresentação. 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidade

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta
odos os programas de manutenção das atividades da municipalidade, da seguinte dotação orçamentária:

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Grupo da fonte

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

494 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

303 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

494 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

494 4.4.90.52.42.00 Do Exercício
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Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado 
e FEDERAL e após o 

recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 

O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 

030 – Francisco Beltrão-

O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 

A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição 

valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 

e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na 

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta de 
odos os programas de manutenção das atividades da municipalidade, da seguinte dotação orçamentária: 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 
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7240 09.001.20.606.2001.2059 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

9490 12.002.18.542.1801.2076 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9670 13.001.04.121.0402.2077 

210 02.001.04.122.0401.2003 

370 03.002.04.122.0404.2004 

740 04.002.04.123.0403.2006 

740 04.002.04.123.0403.2006 

740 04.002.04.123.0403.2006 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

2220 06.005.08.244.0801.1001 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4580 07.003.12.361.1201.2038 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

4310 07.002.12.367.1201.2036 

5950 08.006.10.302.1001.2049 

5950 08.006.10.302.1001.2049 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5290 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

7240 09.001.20.606.2001.2059 

8730 11.004.26.782.2002.1012 

8730 11.004.26.782.2002.1012 

8690 11.003.06.182.1503.2070 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

9490 12.002.18.542.1801.2076 

9490 12.002.18.542.1801.2076 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9590 13.001.04.121.0402.2077 

10010 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

210 02.001.04.122.0401.2003 

740 04.002.04.123.0403.2006 

740 04.002.04.123.0403.2006 

830 04.002.04.123.0403.2006 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

4730 07.005.13.392.1301.1004 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

4310 07.002.12.367.1201.2036 

3980 07.002.12.365.1201.2034 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

3110 07.002.12.361.1201.1002 

3110 07.002.12.361.1201.1002 

5950 08.006.10.302.1001.2049 

5950 08.006.10.302.1001.2049 
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0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

104 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

303 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

515 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

13 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

13 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

510 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

104 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

103 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

103 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

103 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

2103  Página 10 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 
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5950 08.006.10.302.1001.2049 

5290 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

7240 09.001.20.606.2001.2059 

7240 09.001.20.606.2001.2059 

7240 09.001.20.606.2001.2059 

7240 09.001.20.606.2001.2059 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8690 11.003.06.182.1503.2070 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

9490 12.002.18.542.1801.2076 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9960 13.003.15.125.1502.2080 

9960 13.003.15.125.1502.2080 

9960 13.003.15.125.1502.2080 

9670 13.001.04.121.0402.2077 

9670 13.001.04.121.0402.2077 

10010 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

210 02.001.04.122.0401.2003 

210 02.001.04.122.0401.2003 

260 02.001.04.122.0401.2003 

260 02.001.04.122.0401.2003 

370 03.002.04.122.0404.2004 

530 03.002.04.122.0404.2004 

830 04.002.04.123.0403.2006 

830 04.002.04.123.0403.2006 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

1270 05.002.23.122.2301.2011 

1270 05.002.23.122.2301.2011 

1270 05.002.23.122.2301.2011 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

2220 06.005.08.244.0801.1001 

2220 06.005.08.244.0801.1001 

2220 06.005.08.244.0801.1001 

2220 06.005.08.244.0801.1001 

2220 06.005.08.244.0801.1001 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

4310 07.002.12.367.1201.2036 

3980 07.002.12.365.1201.2034 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3520 07.002.12.365.1201.1003 

3520 07.002.12.365.1201.1003 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5290 08.006.10.122.1001.2044 

5330 08.006.10.301.1001.1005 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8690 11.003.06.182.1503.2070 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

9490 12.002.18.542.1801.2076 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9590 13.001.04.121.0402.2077 

9590 13.001.04.121.0402.2077 
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494 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

303 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

515 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

13 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

13 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

13 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

13 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

510 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

510 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

103 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

103 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

103 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

103 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

104 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

303 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

494 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

515 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

13 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício
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Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 
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9590 13.001.04.121.0402.2077 

210 02.001.04.122.0401.2003 

260 02.001.04.122.0401.2003 

530 03.002.04.122.0404.2004 

830 04.002.04.123.0403.2006 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

4580 07.003.12.361.1201.2038 

4310 07.002.12.367.1201.2036 

4310 07.002.12.367.1201.2036 

3980 07.002.12.365.1201.2034 

3980 07.002.12.365.1201.2034 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3520 07.002.12.365.1201.1003 

3520 07.002.12.365.1201.1003 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

3080 07.002.12.361.1201.1002 

3110 07.002.12.361.1201.1002 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5290 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

5330 08.006.10.301.1001.1005 

5330 08.006.10.301.1001.1005 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8730 11.004.26.782.2002.1012 

8690 11.003.06.182.1503.2070 

9490 12.002.18.542.1801.2076 

9960 13.003.15.125.1502.2080 

9590 13.001.04.121.0402.2077 

9670 13.001.04.121.0402.2077 

10010 14.001.27.812.2701.1014 

370 03.002.04.122.0404.2004 

370 03.002.04.122.0404.2004 

530 03.002.04.122.0404.2004 

530 03.002.04.122.0404.2004 

530 03.002.04.122.0404.2004 

830 04.002.04.123.0403.2006 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

1270 05.002.23.122.2301.2011 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

2190 06.005.08.244.0801.1001 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

4730 07.005.13.392.1301.1004 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

4310 07.002.12.367.1201.2036 

3110 07.002.12.361.1201.1002 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

5330 08.006.10.301.1001.1005 

8730 11.004.26.782.2002.1012 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9590 13.001.04.121.0402.2077 

9670 13.001.04.121.0402.2077 

9670 13.001.04.121.0402.2077 

10010 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

9970 14.001.27.812.2701.1014 

210 02.001.04.122.0401.2003 

260 02.001.04.122.0401.2003 
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0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

510 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

104 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

103 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

103 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

103 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

303 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

494 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

494 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

515 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

13 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

510 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

494 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

494 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

13 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

0 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício
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Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 
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260 02.001.04.122.0401.2003 

740 04.002.04.123.0403.2006 

1670 06.002.08.243.0801.6016 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4580 07.003.12.361.1201.2038 

3110 07.002.12.361.1201.1002 

5950 08.006.10.302.1001.2049 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5190 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8730 11.004.26.782.2002.1012 

8730 11.004.26.782.2002.1012 

8580 11.003.06.182.1503.2069 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9960 13.003.15.125.1502.2080 

9960 13.003.15.125.1502.2080 

10010 14.001.27.812.2701.1014 

10010 14.001.27.812.2701.1014 

260 02.001.04.122.0401.2003 

370 03.002.04.122.0404.2004 

370 03.002.04.122.0404.2004 

830 04.002.04.123.0403.2006 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

1170 05.002.23.122.2301.2011 

4730 07.005.13.392.1301.1004 

4450 07.003.12.361.1201.2038 

4580 07.003.12.361.1201.2038 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

4230 07.002.12.367.1201.2036 

3980 07.002.12.365.1201.2034 

3980 07.002.12.365.1201.2034 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3630 07.002.12.365.1201.2033 

3480 07.002.12.365.1201.1003 

3520 07.002.12.365.1201.1003 

3110 07.002.12.361.1201.1002 

5290 08.006.10.122.1001.2044 

5300 08.006.10.301.1001.1005 

8700 11.004.26.782.2002.1012 

8690 11.003.06.182.1503.2070 

8690 11.003.06.182.1503.2070 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

7610 11.001.15.452.1501.2062 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9280 12.002.18.542.1801.2075 

9910 13.003.15.125.1502.2080 

9590 13.001.04.121.0402.2077 

 
8.6.1 Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.
 
8.7 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
 
8.8 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 
“d” da Lei 8.666/93. 
 
8.9 Não serão liberadas recomposições d
extraordinária, tampouco fato previsível.
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0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

510 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

303 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

515 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

13 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

13 4.4.90.52.35.00 Do Exercício

13 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.19.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

510 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.14.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

103 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

103 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

104 3.3.90.30.99.01 Do Exercício

103 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

104 4.4.90.52.04.00 Do Exercício

303 4.4.90.52.42.00 Do Exercício

494 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

515 4.4.90.52.33.00 Do Exercício

515 4.4.90.52.34.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.20.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.21.00 Do Exercício

13 3.3.90.30.29.00 Do Exercício

0 3.3.90.30.30.00 Do Exercício

exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
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Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, 

ecorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
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8.10 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 
8.11 Somente serão analisados os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
8.12 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
9.1 Caberá à Sra. ADRIELE CRISTINA ALVES,
da CONTRATADA, a responsabilizar
 

9.1.1 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 
realização. 
 
9.1.2 Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 
 
9.2 A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos, a fim de verificar a conformidade dele 
com as especificações técnicas dispostas no mes
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Educação, Terezinha Brandão Pachtmann;
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Saúde, Kelly Patricia Carbonera Salvati;
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Assistência Social, Flávia Andriza Bedin Tognon;
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Administração, Aline Bonissoni;
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Meio Ambiente, Débora Veiga dos Santos;
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Viação e Obras, Leonel da Silva;
• Para as aquisições feitas para a Garagem/ Oficina, Luiz Fernando Valter;
• Para as aquisições feitas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ângela Cristina Paludo;
• Para as aquisições feitas para Debetran, Ilianes Fieira.
 
9.3 A gestão do presente instrumento ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
Antonio Carlos Bonetti, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479
 

CLÁUSULA DÉC
 
10.1 Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.
 
10.2 Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.
 
10.2.1 Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumid
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte d
 
10.3 Na hipótese do preço de mercado tornar
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornec
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado.
 
10.3.1 Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Sra. ADRIELE CRISTINA ALVES, inscrita no CPF/MF sob nº 053.142.229
abilizar-se por:  

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 

A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos, a fim de verificar a conformidade dele 
écnicas dispostas no mesmo, serão efetuados pelos servidores:

Para as aquisições feitas para a Secretaria de Educação, Terezinha Brandão Pachtmann;
Para as aquisições feitas para a Secretaria de Saúde, Kelly Patricia Carbonera Salvati;

eitas para a Secretaria de Assistência Social, Flávia Andriza Bedin Tognon;
Para as aquisições feitas para a Secretaria de Administração, Aline Bonissoni; 
Para as aquisições feitas para a Secretaria de Meio Ambiente, Débora Veiga dos Santos;

ções feitas para a Secretaria de Viação e Obras, Leonel da Silva; 
Para as aquisições feitas para a Garagem/ Oficina, Luiz Fernando Valter; 
Para as aquisições feitas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ângela Cristina Paludo;

feitas para Debetran, Ilianes Fieira. 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
Antonio Carlos Bonetti, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e portador do RG nº 2.016.966

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços.

Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumid
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 
revogar a ata de registro de preços ou parte dela. 

Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 
ser protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 
provocado elevação relevante nos preços praticados no mercado. 

Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 

apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
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Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 

DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

inscrita no CPF/MF sob nº 053.142.229-14, representante 

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 

A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos, a fim de verificar a conformidade dele 
serão efetuados pelos servidores: 

Para as aquisições feitas para a Secretaria de Educação, Terezinha Brandão Pachtmann; 
Para as aquisições feitas para a Secretaria de Saúde, Kelly Patricia Carbonera Salvati; 

eitas para a Secretaria de Assistência Social, Flávia Andriza Bedin Tognon; 

Para as aquisições feitas para a Secretaria de Meio Ambiente, Débora Veiga dos Santos; 

Para as aquisições feitas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ângela Cristina Paludo; 

A gestão do presente instrumento ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Senhor 
49 e portador do RG nº 2.016.966-4/PR. 

DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 

inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 

Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais 
fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou 

se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir 
as obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a 

imento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha 

Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado 
fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 

apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
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10.3.2 Caso não aceite a contraproposta de preço
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
 
10.4 Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 
Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital.
 
10.5 Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 
classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

11.1 A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:
11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer 
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
11.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusula
11.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 

 
11.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

 
11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do objeto contratado. 
11.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
11.2.3. Por razões de interesse público devidamente 
11.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 
que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

 
11.3 A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido.
 
11.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusul
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando
processo administrativo. 
 
11.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando
efeitos, cancelado o preço registrado.
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adj
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
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Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
rnecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 

Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 
administrativas previstas em lei e no edital. 

ótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO CANCELAMENTO DA ATA
 

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 

O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura.
Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 
ela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 

que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 
Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusul
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
ação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os 

efeitos, cancelado o preço registrado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adj
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
Apresentar documentação falsa; 

entregar os documentos exigidos no certame; 
Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o 
rnecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de 

Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades 

ótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o 
Município de Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a 

ATA 

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 

Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 

s desta Ata, especificações ou prazos. 
Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 

ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
demonstrado e justificado pela Prefeitura. 

Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito 

ela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em 

A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta 

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita 
se o comprovante ao respectivo 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será 
se, assim, para todos os 

 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
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h) Comportar-se de modo inidôneo.
 
12.2 A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada

a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados.

 
12.3 Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravida
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA
1 3% sobre o valor do empenho.
2 5% sobre o valor do empenho.
3 7% sobre o valor do empenho.
4 10% sobre o valor do empenho
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 
produto. 

7 20% sobre o valor total da Ata.
 
12.4 Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho.
Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia.
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 
justificado, por ocorrência. 
Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto.
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 
ocorrência. 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material,
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.
Der causa à inexecução total do objeto da Ata.
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência.
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.

 
12.5 A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
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se de modo inidôneo. 

A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados. 

Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA 
3% sobre o valor do empenho. 
5% sobre o valor do empenho. 
7% sobre o valor do empenho. 
10% sobre o valor do empenho 
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho.

o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

20% sobre o valor total da Ata. 

Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 

DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA 
crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 

ntrega injustificadamente, por empenho e por dia. 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência.
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência.
Der causa à inexecução total do objeto da Ata. 

Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.
Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
otificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
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A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 

Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o 

de das infrações: 

10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 
o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do 

GRAU 
crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
3 

2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo 

4 

4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por 

2 

por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 3 

7 
 
1 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência. 1 
1 

FISCALIZAÇÃO, 
1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por 
2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
otificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência. 

2 

 6 

A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 
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(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.
 
12.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do va
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.
 
12.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.
 
12.8 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
 
12.9 Esgotados os meios administr
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
 
12.10 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando
8.666/1993. 
 
12.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressõe
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
 
12.12 Se durante o processo de aplicação de penalida
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização 
 
12.13 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 
 
12.14 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 
 
12.15 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
 
12.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
13.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por in
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
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(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 

No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao 
Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo
fesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressõe
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

dade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 

ceiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
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No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
lor total da ata, fica facultado ao 

Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 

 
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

ativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se 
se o procedimento previsto na Lei nº 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte do 
CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com o CONTRATANTE, bem como 
os danos causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

de, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à 
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

dade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade 

dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 
seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá 
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de 

termédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico 

ceiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
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14.1 Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15.1A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 
1DOC, para o endereço de e-mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 
CONTRATADA a assinatura, providenciando a devolução d
mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 
na mesma plataforma 1DOC. 
 
15.2 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular
pelos preceitos de direito público, aplicando
contratos e as disposições de direito privado, na 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
 
15.3 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando
edital do Pregão Eletrônico nº 207/2022
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.
 
15.4 A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
207/2022. 

15.5Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor CLEBER FONTANA
Sra.ADRIELE CRISTINA ALVES, qualificada preambularmente,  representando a CONTRATADA e 
testemunhas. 

Francisco Beltrão, 

CLEBER FONTANA 
                 CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 

ANTONIO CARLOS BONETTI
 
 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

tes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 

mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 
, providenciando a devolução do documento por correio eletrônico, através da 

mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 

A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 
inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o 
Pregão Eletrônico nº 207/2022 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
le assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
CLEBER FONTANA, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pela 

ADRIELE CRISTINA ALVES, qualificada preambularmente,  representando a CONTRATADA e 

Francisco Beltrão, 13 de janeiro de 2023. 
 
 
 

 
 INOVE LICITACOES LTDA

 CONTRATADA
ADRIELE CRISTINA ALVES

 Sócia administrador

  

ANTONIO CARLOS BONETTI  MARCOS RONALDO KOERICH

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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tes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a 

S 

A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada por via eletrônica, através da plataforma 
mail disponibilizado pela licitante na fase de habilitação, competindo à 

o documento por correio eletrônico, através da 
mesma plataforma. A via assinada destinada à CONTRATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE 

ão pelas cláusulas contratuais e 
lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o 

lhe todos os seus dispositivos, o 
roposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as 
le assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 
o de Francisco Beltrão, e pela 

ADRIELE CRISTINA ALVES, qualificada preambularmente,  representando a CONTRATADA e 

INOVE LICITACOES LTDA 

CONTRATADA 
ADRIELE CRISTINA ALVES 

administradora 

MARCOS RONALDO KOERICH 


