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o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa
na Rua Or. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste
ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Clecí M. Rambo Loffi, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Or. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de

Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-04, portadora da Carteira
de Identidade nO. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNiCípIO, e a
empresa Emílio Hachmann ME, inscrita no CNPJ sob n.O 73.785.636/0001-60, inscrição
estadual nO 90231997-23, com sede na Av. João XXIII, n° 338, Centro, CEP 85.998-000, nesta
Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio proprietário,
Sr. Emílio Hachmann, inscrito no CPF sob n.o 369.232.659-91, portador da Carteira de
Identidade n.o 2.103.487. expedida pela SSP/PR, residente e domiciliado na Linha Souza
Naves, s/no, zona rural, CEP 85.940-000, no município de Quatro Pontes, Estado do Paraná,
a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal nO 8.666 de 21
de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883 de 9 de junho
de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais normas

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 2212016, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de
18/02/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei
Federal nO 8.666/93, suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

- Através

contratação

de

da

presente

empresa

ata

para

ficam

registrados

fornecimento

de

os

seguintes

materiais

de

preços,

para

construção

eventual

para

uso

da

Administração Geral durante o exercício de 2016, conforme abaixo especificados:
LOTE 01
Item

Qtd

Und

1

350

saco

2

1000

saco

R$ Unit

Descrição

Cal. Hidratada.
CHIII; Gulin

Composta

de

calcáreo;

tipo

Cimento portland. CPII-Z-32; saca com 50kg;
Votoran

R$ Total

5,00

1.750,00

21,98

21.980,00

23.730,00
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Valor total do LOTE 01: R$ 23.730,00 (vinte e tres mil, setecentos e trinta reais)
LOTE 02
Item

Qtd

Und

1

150

und

Descri<fao

R$ Unit

R$ Total

Tinta. Para pisos e pavimentos; a base de resina
acrilica; em baldes de 18 litros; cores diversas;

96,46

14.469,00

26,55

531,00

Telhacor

2

20

und

Tinta acrilica; semi brilho; lata com 3,6 litros;
cores diversas; Telhacor

15.000,00

Valor total do LOTE 02: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
LOTE 03
Item

Qtd

Und

1

5000

unid

2

50000

unid

Descri<fao

R$ Unit

lrijolo ceramico. Maci<;o. Para alvenaria; 19cm x

9cm x 5cm (comp x larg x alt); Sao Luiz

Tijolo ceramico. 6 furos; para alvenaria; 19cm x
9cm x 14cm (comp x larg x alt); Jatobil

R$ Total

0,56

2.800.00

0,39

19.500,00
22.300,00

Valor total do LOTE 03: R$ 22.300,00 (vinte e dois mil e trezentos reais)
LOTE 04
Item

Qtd

Und

1

130

barra

2

130

barra

3

130

barra

4

50

barra

5

60

und

6

60

und

Descri<fao

R$ Unit

Barra maci<;a. Ferro; categoria CA-50; com bitola

R$ Total

8,42

1.094,60

20,85

2.710.50

13,13

1.706,90

52,62

2.631,00

Coluna de ferro 7x14, 8mm; 6m; Gerdau

37,87

2.272,20

T"reli<;a 4,2x4,2x1/4; 6m; Gerdau

13,08

784,80

1/4"; 12 m; Gerdau
Barra maci<;a. Ferro; categoria CA-50; com bitola

3/8"; 12 m; Gerdau

Barra maci<;a. Ferro; categoria CA-50; com bitola
5/16"; 12 m; Gerdau

Barra maci<;a. Ferro; categoria CA-50; com bitola
5/8"; 12 m; Gerdau

11.200,00

Valor total do LOTE 04: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais)
LOTE 05

Item

Qtd

Und

Descri<fao

1

150

unid

Telha de fibrocimento; baixo teor de amianto;
Ondulada; 1, 10m x 2,44m x 6mm; Eternit

R$ Unit
36,00

R$ Total
5.400,00

5.400,00
Valor total do LOTE 05: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)
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LOTE 06

R$ Unit

Item

Qtd

Und

Oescriao

R$ Total

1

15

pct

Prego. De a90; com cabe9a; 12x12; kg; Gerdau

6,50

97,50

2

70

pct

Prego. De a90; com cabe9a; 16x24; kg; Gerdau

5,00

350,00

3

100

pct

Prego. De a90; com cabe9a; 18x27; kg; Gerdau

5,00

500,00

4

50

pct

Prego. De a90; com cabe9a; 25x72; kg; Gerdau

5.05

252,50
1.200,00

Valor total do LOTE 06: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)
LOTE 08
Item

1
2
3

Qtd

Und

35

unid

30

unid

30

unid

R$ Unit

Oescriao
Brocha.

Para

pintura;

retangular;

R$ Total

tamanho

grande; Condor

3,00

105,00

Pincel. Para pintura; 1 "; Condor

1,50

45,00

5,00

150,00

Rolo para pintura. De espuma; cabo com 23cm;
Condor

300,00

Valor total do LOTE 08: R$ 300,00 (trezentos reais)
Valor total da Ata: R$ 79.130,00 (setenta e nove mil, cento e trinta reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicita9ao pela Secretaria devera atender às
seguintes exigências:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre90s qualquer 6rgao ou entidade
da Administra9ao que nao tenha participado do certame, mediante prêvia consulta ao
6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÂUSULA SEGUNOA - OA VALlOAOE 00 REGISTRO OE PRE<;OS
2.1 - A presente Ata de Registro de Pre90s tera a validade de 10 (dez) meses, expirando em
31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

2.2 Nos termos do art. 15, S 4° da Lei Federal 8666/93, durante 0 prazo de validade desta Ata

de Registro de Pre90s, 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado à aquisi9ao,
exclusivamente por seu intermêdio, 0 objeto referido na Clàusula 1, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenizac;ao de qualquer espêcie à empresa detentora.

2.3 Em cada aquisic;ao decorrente desta Ata, serao_ observadas, quanto ao pre90, as

clausulas e condi9öes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 22/2016, que a

precedeu e integra 0 presente instrumento de compromisso, independente de transcri9ao, por
ser de pleno conhecimento das partes.
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3.1 As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao por conta da seguinte dotagao

CLĂUSULA TERCEIRA - DESPESA:
or<;amentaria:

02.008.18.541.0007.2037 _ Agoes de Reflorestamento e Conservagao de Agua
Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

33903024
712, 505

02.009.26.782.0010.2044 - Manutenăo da Malha Viăria
Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

33903024
000, 505, 504

CLĂUSULA
- DO PAGAMENTO
4.1 _ a pedidoQUARTA
de pagamento
deveră ser devidamente instruido com

Nota Fiscai referente ao

fornecimento efetuado e deveră conter o numere do Edital e assinatura do titular da Secretaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento seră efetuado ao fornecedor, se este, " epoca correspondente, nao
apresentar comprovagao relativa" manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licitaăo do Pregăo Presencial nO. 22/2016.

4.3 a pagamento seră efetuado ate o 10' (decimo) dia do mes subsequente ao da entrega do
objeto e da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitară o Municipio de Mercedes ao pagamento de
corregao monetăria a ser calculada com base na variagao do IGP-M verificada

entre a data em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente

4.4 a Municipio de Mercedes poderă deduzir do montante a pagar os valores
ocorreu.

correspondentes a multas ou indeniza5es devidas pelo fornecedor.

4.5 a pagamento efetuado nao isentară o fornecedor das responsabilidades decorrentes do
4.6 _ Nenhum pagamento seră efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquida<;âO
quaisquer obrigagoeS financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleilo de reajustamento de pregos ou corregao

fornecimento.

monetaria.

CLĂUSULA
QUINTAiniciara
- DA ENTREGA
DO PRAZO
5.1 O fornecimento
a partir de Emargo
de 2016

(dois mii e dezesseis), sendo que a

entrega
objeto dar-se-"
semanalmente,
mediante
e de acordoemcornlocala entrega
ardempelode
Compra,dodevendo
ser entregue
no Municipio
de Mercedes,
a ser dadeflnldo
Municipio, quando da emissăo de Ordem de Fornecimento.
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5.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no horario de expediente desta
municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as
17:00h), sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da
Secretaria de Via9ao, Obras e Servi90s Urbanos, interessada na utiliza9ao do objeto

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela

autoridade competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do objeto ser
prorrogado.

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execu({ao total do objeto, caso nao haja a
real necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requlsl,ao, para efeito de
posterior verifica,ao da conformidade do mesmo com as exigencias do edita\.

5.2 Na hip6tese da nao aceita,ao do objeto, 0 mesmo devera ser refeito pelo fornecedor
no prazo de 3 (tres) dias contados da notifica({ao da nao aceita({ao.
CLAuSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES
6.1 - 00 Municipio:

6.1.1. Prestar as informa90es e os esc\arecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetuar 0 pagamento devido pelo fornecimento do objeto Iicitado, desde que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados:
6.1.4. Vistoriar 0 objeto da Iicita9ao. a fim de verificar sua compatibilidade com a
especifica9ao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Ates!ar nas notas fiscaislfaturas a efetiva execu,ao do obje!o des!a Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar a Oetentora da Ata penalidades, quando for 0 caso;
6.2 Oa Oetentora da Ata:

6.2.1. Pagar todos os tribu!os que incidam ou venham a incidir, dire!a ou
indiretamente, sobre os servi90s prestados;

6.2.2. Acei!ar, nas mesmas condi,oe5, 05 acrescimos OU supressoes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado;
Pag 5/10
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6.2.3. Executar о objeto, по рге90, prazo е forma estipulados па proposta.
6.2.4. Manter durante toda а ехеСU9ЭО do contrato, ет compatibilidade сот as

оЬгigабеs assumidas, todas ао сопdiбеs de habilitaao е qualillcaao exigidas
па Iiсitа9ЭО;

6.2.5. Indicar о reSpon$avel рог representa-Ia па execuao do Contrato, a$slm
сото a(s) pessoa(s) que, па ausencia do responsavel, роdегэо substitui-Io;
6.2.6. Eletuar о lornecimento dentro das е$рес;l;сабе$ e/ou сопdiбеs constantes
deste Edital de Ргеgэо е ет seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente а Аtз, sэт translerencla de responsabilidade$ ou
suЬсопtгаtа9беs пэо autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se рог quaisquer danos causados diretamente ао

MUNICiplO ou а terce;ros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do
fornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos оо esclarecimentos que 'огет solicitados pelo MUNICIPIO,
obrlgando-se а atender, de imediato, toda$ ао гесlатабеs а respeito da qualidade
е desempenho do objeto fornecido;

6.2.10 Comun;car рог escrito о MUNiCIPIO qualquer anormalidade de carater
urgente е prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

CLAUSULA SETIMA • OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS Е FISCAIS ОО
FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera о FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se рог todos оо encargo$ previdenc!arios е оЬгigабеs
оос!а;$ prev!stos па legislaao social е trabalhista ет vlgor, obrlgando-se а salda-Ios
па ероса pr6pria, vez que оо seus empregado$ пао manterao nenhum vinculo
empregaticio сот о Municipio de Mercedes;

7.1 .2. Responsabilizar-ое рог todas ао prov;dencias е оЬгlgабеs estabelecidas па
legislaao especlfica de acidentes de trabalho quando, ет ocorrencia da especie,
'огет vltimas 0$ seus empregados по ato do lornecimento do objeto licitado ou ет

conexao сот ele, ainda que acontecido ет dependencia da Sede Admlnistrativa do
МUNlсiРЮ;

7.1.3. Assumlr todos оо encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
гeiacionadas ао foгnecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada рог
ргеvеП9ЭО, сопехэо ou continencia; е

7.1 .4. Assumir, aindа, а геоponsabilidade pelos encargos Ilscais е сотегс!аis
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resultantes da adjudica<;āo do objeto do Pregāo.

7.2. A inadimpleneia do forneeedor, eom referencia aos eneargos estabelecidos nesta
elausula, nāo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNIC\PIO, nem podera
onerar o objeto desta Ata, renuneiando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vineulo
de solidariedade, ativa ou passiva.

7.3. t: expressamente proibida ao fornecedor a veieula9ā0 de publicidade aeerea da Ata. salvo
se houver previa autoriza<;āo do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OlTAVA _ OBRlGAC;6ES GERAlS OA FORNECEOORA
8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. t: expressamente proibida a eontrata9ā0 de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do Municipio de Mereedes, ou que nele oeupe eargo de eonfian9a, durante a
vig€mcia desta Ata;

8.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veicula<;āo de publicidade acerca
desta Ata, salvo se houver previa autoriza<;āo do MUNICipIO.

CLAuSULA
NONA - OAS
CONOlC;6ES
OE EXECUC;AO
9.1 _ As eontrata96es
deeorrentes
da presente
Ata de Registro de Pre90s serāo formalizados
peia retirada da Ordem de Compra peia detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Pre90s sera obrigada a atender todos os

pedidos efetuados durante a vigMeia desta Ata, mesmo que a exeeu9ā0 deles deeorrentes
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

9.3 Toda eontrata9ā0 devera ser efetuada mediante solieita9ā0 da unidade requisitante, a qual
devera ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa forneeedora, quando do reeebimento da Ordem de Compra, a mesma devera

ser devolvida, juntamente eom a Nota Fiseal a que se refere, a fim de ser anexada ao
processo de administra<;āo da ata.

CLAuSULA
- OAS PENALlOAOES
10.1 Os easosOEClMA
de inexeeu9ā0
total ou pareial.

erro de exeeu9ā0, exeeu9ā0 imperfeita. atraso

injustifieado e inadimpiemento de eada ajuste representado peia Ordem de Compra, sujeitara
a detentora da Ata, as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n" 8.666/93. das quais
destacam-se:

1 0.1.1 Multa diaria de 0,5% (cineo deeimos por eento) sobre o valor total da Ata, pelo
descumprimento de obrigayoes fixadas.

1 0.1 .2 Advertencia, multa de 1 O % (dez por eento) sobre o valor total da Ata e
suspensāo temporaria do direito de Iieitar e eontratar eom o MUNICiPIO e pessoas
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juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de atè 2 (dois)
anos, no caso de inexecuào total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais
cominat;oeS legais.

10.1.3 Impedimento de \icitar e de contratar com a Administrat;ao pùblica e pessoas

juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de atè 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniào ou atè que seja
promovida a reabilitaao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,
garantido o direito a ampia defesa e contradit6rio, quando:
10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execut;ao do objeto do Pregao;
10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.3.5. Fizer declarat;ao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execut;ao da Ata.

10.1.4 declaraao de inidoneidade para contratar com a Administraào pùblica, atè
que seja promovida a reabilitaao, facultado a detentora da Ata o pedido de
reconsideraao da decisao da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vistas ao processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderao ser descontados
dos pagamentos devidos pela Administrat;ao.

10.3 Da aplicaào das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 1 0.1.3, cabera recu[so no prazo
de 05 (cinco) dias ùteis, contados da intimaao, o qual devera ser apresentado no mesmo

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideraao relativos as penalidades acima dispostas sera
dirigido ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco)

loca\.

dias ùteis e o pedido de reconsideraao, no prazo de 10 (dez) dias ùteis

CLÀUSULA
- DO REAJUSTAMENTO
PRE<;OSpara a concessao de
11.1 _ Fica DECIMA
ressalvadaPRIMEIRA
a possibilidade
de alteraao das DE
condi6es

reajustes em face de a\teragao dos preos. comprovadamente, pralicados no mercado, com
a finalidade de manter o equilibrio economico e financeiro da aven<;a.

cLÀUSULA DECIMA SEGUNDA _ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
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Municipio de Mercedes
Estado do Paraná
Ata de Registro de Prer;os na 71/2016

12.1 _ A presente Ata de Registro de Prec;os poderá ser cancelada, de pleno direito pela

PREGOS

administrac;ao, quando:

12.1.1 _ a detentora nao cumprir as obrigac;6es constantes desta Ata;

12.1.2 _ a detentora nao retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo

estabelecido e a Administrac;ao nao aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de
registro de prec;os, a critèrio da Administrac;ao; observada a legislac;ao em vigor;

12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecuc;ao total ou parcial de ata decorrente

de registro de prec;os, se assim for decidido pela Administrac;ao, com observancia das
disposic;6es legais;

12.1.5 os prec;os registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado. e a detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6 _ por raz6es de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela
Administrac;ao.

12.2 A comunicayao do cancelamento do preyo registrado, nos casos previstos neste item.
será feita por correspondencia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao

processo de administra<;iio da presente Ata de Registro de Pre90s. No caso de ser ignorado,
incerto ou inacessivel o endereyo da detentora. a comunicayao será feita por publicac;áo no
Diário Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
preyo e registrado a partir da ultima publicac;ao.

12.3 Pela detentora. quando, mediante solicitac;ao por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Prec;os, ou, a juizo da Administrac;ao,
quando comprovada a ocorrència de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, inGÌsoS XIII a
XVI. da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 _ A solicitayáo da detentora para cancelamento dos prec;os registrados

deverá ser formulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada á
Administrayáo a aplicac;ao das penalidades previstas na Cláusula Dècima, caso nao
aceitas as raz6es do pedido.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZA<;ÀO PARA AQUISI<;ÀO
13.1 _ A contratayao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preyos seráo
autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório
informar ao Setor de Compras (Ou à Comissilo de Acompanhamento do Sistema de Registro
de Preyos), os quantitativos das aquisiy6es.

13.1.1 _ A emissáo das notas de empenho, sua retificayáo ou cancelamento, total ou
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Municipio de Mercedes
Estado do Рагапа
Ata с/е Rеgistго de Р,'еС;ОЈ пО 71/2016

рагсја' serao, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou а quem esta
delegar а competencia рага tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA90ES

14.1 _ As соmuпiсЩ;беs entre as partes, relacionadas сот о acompanhamento е controle da
presente Ata, serao feitas sempre рог escrito.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI90ES FINAIS

15.1 _ Integram esta Ata, о edital do PREGAO PRESENCIAL пО 22/2016 е а proposta da

detentora da presente ata classificada ет 10 lugar по certame supra mencionado.

15.2 А execu<;ao da Ata de Registro de Pre<;os sera disciplinada pelas disроsi<;беs legais е
regulamenlares aplJcaveis as оЬгigа<;беs ога contraidas, especJalmenle а Lei Federal п.'
8.666, de 21106/1993, Lei Federal п.о 10.520, de 17107/2002, Decreto Municipal п.О 023/2007,
de 27103/2007 е Decreto Municipal по 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 А execu<;ao е fiscaliza<;ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do Sr.

Vilson Martins, Secretario de Via<;ao, Obras е Servi<;os Urbanos.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo сот а Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto
Municipal по 146/2011, по que пао colidir сот а ргјтејга е nas demais normas aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.
CLAUSULA
DECIMA decorrentes
SEXTA - DO da
FORO
16.1 _ As quеstбеs
execu<;ao

desta Ata, que пао possam ser dirimidas
adminJslralivamenle, serao pгocessadas е julgadas по Foro da Сотагса de Marechal
Candido Rondon-PR, сот exclusao de qualquer outro, рог mais privilegiado que seja.

Е, рага firmeza е validade do que јоЈ pactuado, lavгou-se а presenle ala ет 02 (duas) vJas de
igual leor е јогта, рага que sur\am uffi s6 efeilo, as quais, depois de lidas, sao assinadas
pelas represenlantes das par\es, MUNICIPIO е FORNECEDORA, е pelas testemunhas
аЬајхо.

Mercedes - PR, ет 08 de таг<;о de 2016.
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