
Município de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços n° 18112017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18112017

VALIDADE: 05 (cinco) meses

Ata n° 18112017

Identificação: 2812017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz,

n.o 555, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Prefeita, Sra. Cleci M. Rambo Loffi,

brasileira, casada, inscrita no CPF sob n.o 886.335.359-04. portadora da Carteira de Identidade n.o

5.107.835-7 SSP/PR. residente e domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, n° 331, Centro, CEP

85998-000, na Cidade de Mercedes. Estado do Paraná. a seguir denominado MUNICÍPIO. e a

empresa PR Labor Comércio de Produtos e Equipamentos para Laboratórios Ltda. ME, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob na. 15.188.525/0001-70, Inscrição Estadual na

90589089-13, com sede na Rua Prudente de Morais. na. 323, CEP 85.803-680, Bairro Parque São

paulo. na Cidade de Cascavel. Estado do Paraná, neste ato representada por seu sócio administrador,

Sr. Hermann Cristopher Brun, residente e domiciliado na Rua Carmelinda Zortéa Parmigiani, na.

300, casa 12, CEP 85.811-330. Bairro Canceli. na Cidade de Cascavel. Estado do Paraná, portador

da Carteira de Identidade n°. 6.123.515-9. expedida pela SSP/PR. inscrito no CPF sob n°.

O 19.337.569-93. a seguir denominada FORNECEDORA. nos termos do art. 15 da lei Federal n°

8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal na 8.883 de 9 de

junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais norn1as

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 6912017, para

REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de 10/07/2017.

firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal n° 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 da presente ata ficam registrados os seguintes preços. para eventual fornecimento de

produtos químicos e materiais para laboratório. para manutenç�ão da qualidade da água potável

disponibilizada pelo SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto. do Município de Mercedcs.
durante o exercício de 2017. conforme abaixo especificados:
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Item Qtd Und

4 2600 unid

5 2800 unid

Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os nO 181/2017

Descri�ao do Produto

Meio de cultura especifico, baseado no sistema

de substrato definido ONPG/MUG, constituido

por dois ou ll1aIS substratos especificos para

deterll1ina<;:ao. via enzill1atica. sill1ultiinea de
oliformes totais e Escherichea coli, composto

de inibiyao Solanium, sem a necessidade de

Iconfirmayao com 0 reagente Kovac. Utilizayao:

'(Jara amilise de presenc;:a ou ausencia em

�mostras de agua ell1 ll1elO normal. com

'esultados ell1 all1arclo para coliformes totais e

�zul t1uorescente para Escherichea co!i. Tell1po

Ue incuba<;:ao: 24 horas. Embalagem: em blister

'ndividual, meio pulverizado para uma amostra

�e 100mL de agua. Estabilidade: por 10 meses.
() produlo devera ser cerl(/icado no Slandard

Melhods ou di.\por de laudo de valida<,:(lo da

)'VSIM5', cumprindo 0 arI. 22 da Porlaria

)9J.1/201l MS): CPJ

rasco ou Bolsa plastica lacrada e esteril. Com

iossulfato de s6dio e tarja de identificayao;

apacidade 100 ml; para coleta de amostras de

agua para exame bacterio16gico, conforme

pxigencias EPA e APHA; Nasco

R$ Unit R$ Total

6,48 16.848,00

2,50 7.000,00

Valor total da Ata: RS 23.848,00 (vintc c trcs mil, oitocentos c quarcnta c oito reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitayao pela Secretaria devera atender as

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podeni utilizar-se da Ata de Registro de Preryos qualquer 6rgao ou entidade da

Administra<;:ao que nao tcnha participado do certame. ll1ediante previa consulta ao 6rgao

gerenciador, desde que devidamente cOll1provada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2,1 - A presente Ata de Registro de Pre<;:os tera a validade de 05 (cinco) meses, expirando em 31

(trinta e um) de dezembro de 2017.

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

Registro de Pre<;:os. 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisiyao, exclusivamente por

seu intermedio, do objeto referido na Chiusula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Pre<;os n° 18112017

que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indeniza<;:ào de qualquer especie à

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisi<;:ào decorrente desta Ata, serào observadas, quanto ao pre<;:o, as clausulas e

condi<;:òes constantes do Edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 69/2017, que a precedeu e integra 0

presente instrumento de compromisso, independente de transcri<;:ào, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLAUSlJLA TERCEIRA - OESJ>ESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisir;ào correrào por conta da seguinte dotar;ào

orr;amentaria:

02.009.17.512.0009.2042 - Manutenl;3o do Sistema de Abasteciemnto de Agua - SEMAE.
Elemento de despesa: 33903011; 33903035

Fonte de recurso: 055

CLAuSULA QUARTA - 1>0 PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento dcvcra scr dcvidamcnte instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e devera conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, à epoca correspondente, nào

apresentar comprova<;:ào relativa à manutenr;ào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita<;:ào

do Pregào Presencial n°. 69/2017.

4.3 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, mediante a

emissào da competente Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de corre<;:ào

monetaria a ser calculada com base na varia<;:ào do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data cm que efetivamente ocorreu.

4.4 0 Municipio de Merccdes poderü deduzir do montantc a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizar;òes devidas pclo fornccedor.

4.5 0 pagamento efetuado nào isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efctuado a f)ctentora da Ata cnquanto pendente de liquida<;:ào

quaisquer obriga<;:òes financciras quc Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pre<;:os ou corre<;:ào

monetaria.

CLAuSULA QUINTA - OA ENTREGA E 00 RECEBIMENTO
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prec;os n° 181/2017

5.1 O fornecimenlo inieiarâ a parlir de j/l/ho de 2017 (dois mii e dezessele), sendo aue a enlrega do

objelo dar-se-a em ale 15 (quinze) dias apos a sua sutieilarăo, mediante e de acorda corn a entrega

da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, na Secretaria que solicitou

o objeto.

5.1.1 A entrega do objeto deveni 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 deveni ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante

do objeto.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade

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

5. 1.3 O Munieipio fiea desobrigado da exeeu�ăo total do objeto, easo năo haja a real

neeessidade de eonsumo do mesmo.

5. I A. A entrega do objeto devera ser f'eita conforme requisiyăo, para efeito de posterior

verificayao da conformidade do mesmo corn as exigencias do edita!.

5.2 Na hipotese da năo aeeita�ăo do objeto, o mesmo deveni ser refeito pelo forneeedor no

prazo de 3 (tres) dias eontados da notifiea�ăo da năo aeeita�ăo.

5.3 O objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93.

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES

6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informayoes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento gue

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetuar o pagamcnto dcvido pelo fornecimento do objeto licitado. desde gue

cumpridas todas as exigencias deste Edita!. seus Anexos e da Ata;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;

6.104. Vistoriar o objeto da licitayâo, a fim de verificar sua compatibilidade com a

especiticayuo tecnica constante do instrllmento convocat6rio e sellS anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva execuyao do objeto desta Ata, conforme

ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar it Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

6.2 Da Detentora da Ata:
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 181/2017

6.2.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,

sobre os servi<;os prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condiyoes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem

necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor contratado;

6.2.3. Executar 0 objeto, no preyo, prazo e fonna estipulados na proposta;

6.2.4. Manter durante toda a execuyao do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes

assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas na licitayao;

6.2.5. Indicar 0 rcsponsavel por representa-Ia na execuyao do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) quc, na ausencia do rcspons3vcL podcrao substitui-Io;

6.2.6. Efetuar 0 fornecimcnto dentro das cspecificayoes e/ou condiyoes constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontrata<;oes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisqllcr danos callsados diretamente ao MUNICIPIO ou a

terceiros, decorrentcs de Slla culpa Oll dolo. qllando do rornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, obrigando

se a atender, de imediato, todas as reclamayoes a respeito da qualidade e desempenho do

objeto fornecido;

6.2.10 Comllnicar por escrito 0 MUNICjpIO qualqucr anormalidade de carater urgente e

prestar 05 esclarecimentos qlle julgar neccssario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmentc. devcra 0 FORNECEOOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigayoes SOClalS

previstos na legisla<;ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez qlle os SCllS empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigacroes estabelecidas na

legislayao cspccifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem

vitimas os sellS empn:gados no ato da fornccimcnto do objeto licitado ou em conexao com

cle. ainda que acontecido em dcpendencia da Sedc !\dministrativa do MUNICjPIO;
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Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

А/а de Hegistro de Pre�'os пО 181/2017

7.1.3. Assumir todos os епсагgоs de possive1 dетапdа traba1hista, civi1 ои репа1,

геlасiопаdаs ао fогпесiтепtо do objeto licitado, огigiпагiаmепtе ои viпсulаdа рог

ргеvещао, сопехао ои сопtiпепсiа; е

7.1.4. Assumir, аiпdа, а responsabilidade pelos спсагgоs fiscais е comerciais геsultапtеs da
аdjudiсщ:ао do objeto do Pregao.

7.2. А iпаdiтрlепсiа do Гогпесеdог, сот геfегепсiа aos епсагgоs estabelecidos пеstа clausula, пао

transfere а геsропsаЫlidаdе рог seu pagamento ао MUNICIPIO, пет podera onerar о objeto desta

Ata, renunciando о FORNECEDOR ехргеssатепtе а qualquer viпсul0 de solidariedade, ativa оtl

passiva.

7.3. Е ехргеssшnепtе proibida ао fогпесеdог а vеiсtllщао de pLlblicidade асегса da Ata, salvo se
hotlver previa аutогizщ:ао do Мuпiсiрiо dc Мсгсеdсs.

СLЛОSULА OITAVA - OBl�IGA(:OES GERAIS ОА FORNECEDORA
8.1. Devera а FORNECEDORA observar, аiпdа, о seguinte:

8.1.1. Е ехргеssатепtе proibida а сопtгаtауао de servidor реrtепсепtе ао quadro de
pessoal do Municipio de Merccdes. OLt que пеlс осtlре cargo de сопfiаща, dшапtе а

vigепсiа desta Ata;

8.1.2. Е ехргеssатепtе proibida, tambem, а veiculayao de publicidade асегса desta Ata.
salvo se houver previa autorizayao do MUNICIPIO.

СLЛОSОLА NONA - OAS CONDI(:OES ОЕ ЕХЕСtJ(:ло

9.1 - As сопtгаtаубеs decorrentes da presente Ata de H.egistro dc Prcyos serao formalizados рс1а

retirada da Ordem de Сотрга pela dеtепtога.

9.2 А detentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada а atender todos os pedidos

efetuados dшапtе а vigепсiа desta Ata. mesmo que а ехесщао deles dесоггепtеs estiver prevista

рага data posterior а do seu vencimento.

9.3 Toda contratayao devera ser efetuada теdiапtе solicitayao da tlпidаdе requisitante, а qual devera

ser feita atraves de Ordem de Compra сотреtепtе.

9.4 А empresa fornecedora, quапdо do recebimento da Ordem de Сотрга е fornecimento do objeto,

devera devolve-la juпtатепtе сот а Nota Fiscal а que se refere, а fim de ser anexada ао processo

de administrayao da ata.

СIJЛОSULА DECIMA - DAS PENAIJDAOES

'О.1 А Detentora, total ои рагсiаlтспtе iпаdill1рkl1tс. estara SUJelta а арliсщ:ао das sащбеs

previstas поs arts. 86.87 е 88 da l.ci по 8.666/93. е art. 70 da Lei 10.520/2002, а saber:

Ра,"!, 6//0

Rua Ог. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - СЕР 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.37310001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 181/2017

10.1.1 Advertencia, nas hip6teses de execw;:ao irregular de que nao resulte prejuizo para o
fornecimento;

10.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso injustificado na providencia necessaria, e de 1% por dia ap6s o 30° dia de atraso.
acumulada com as multas cominat6rias abaixo:

10.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas
medias. assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua
reincidencia, esse percentual sera de 10% (dez por cento);

10.1.2.2 multa dc 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de
inexecuc;:ao total, com ou sem prejuizo para o ente publico contratante.

10.1.3 Suspensao temponlria do direito de participar em licitac;:ao por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no caso de inexecuc;:ao total ou parcial do objeto;

10.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administrac;:ao, e descredenciamento do
Cadastro Municipal de Fornecedores. pelo prazo minimo de 2 (dois) anos e maximo de 5
(cinco) anos, entre outras. quando:

10.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato:

10.1.4.2 Ensejar injustificado retardamcnto da execuc;:ao de seu objeto;

10.1.4.3 Nao mantiver a proposta;

10.1.4.4 Falhar gravemente na execuc;:ao do contrato;

10.1.4.5 Na reiterac;:ao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omissao de
providencias para reparac;:ao de erros.

10.1.5 Declara<;ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra<;:ao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni<;:ao ou ate que seja promovida a
reabilita<;:ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
hip6teses:

10.1.5.1 Apresentar documcnta<;ao falsa cxigida para o certame;

10.1.5.2 Comportar-sc de modo inid6neo;

10.1.5.3 Cometer fraude fiscal;
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Pre90s n° 18112017

10.1.5.4 Fralldar na cxcclIyào do contrato.

10.2 Na aplica<;:ào de san<;:ào sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampia defesa, bem

como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsidera<;:ào, na forma do art. 109 da Lei n.o

8.666/93.

10.3 As san<;:òes devera ser aplicadas com a obscrvancias dos princlpIOs da razoabìlidadc e

proporcionalidade, à vista da natllrcza e gravidade da infrayào comctida.

10.4 Comprovado impedimento Oll reconhecida for<;:a maior Oll caso fortuito, devidamente

justificado e aceito pela Administra<;:ào Publica, ficara o fomecedor isento das penalidades.

10.5 As sanyòes advertència, de suspensào de licitar e contratar com a Administra<;:ào Publica, de

impedimento de licitar e contratar e de declara<;:ào de inìdoneidade, poderào ser aplicadas ao

fornecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 10.1.2.

10.6 As penalidades de multa devcrào ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notitìca<;:ào, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao contratado.

CLÀUSULA DtCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;OS

11.1 - O preyo registrado nào sofrera qllalquer rcajuste durante a vigència da contrata<;:ào, ressalvada

a possibildiade da recomposiyào do cqllìlibrio econ6mìco-tìnanceiro, na forma do art. Il. S 3°, do

Decreto Municipal n.o 096. de 5 de setcmbro de 2016. e do art. 65, Il, "d", da Lei n.o 8.666/93.

CLÀUSULA DtCIMA SEGUNDA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;:os poderi! ser cancelada, de pleno direito pela

administra<;:ào, quando:

12.1.1 - a detentora nào cllmprir as obrigayòes constantes desta Ata;

12.1.2 - a detentora nào retirar qllalquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido e a

Administrayào nào aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora der causa a rescisào administrativa de ata decorrente de registro de pre<;:os,

a criterio da Administrayào; observada a legislayào em vigor;

12.1.4 em qualqucr das hip6tescs de inexecuyào total ou parcial de ata decorrente de registro

de preyos, se assim for decidido pela Administrayào, com observancia das disposi�òes

legais;

12.1.5 os preyOS registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a

detentora nào acatar a revisào dos mesmos;
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Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Prer;os n° 181/2017

12.1.6 - por razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administra9ào.

12.2 A comunica9ào do cancclamcnto do prcyo registrado, nos casos previstos neste item. será fcita

por correspondència com aviso de recebimcnto. juntando-se o comprovante ao processo de

administra<;:ào da presentc Ata de Registro de Pre<;:os. No casD de ser ignorado, incerto ou

inacessivel o endere90 da detentora, a comunica9ào será feita por publica9ào no Diário Oficial do

Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o pre90 e registrado a partir

da ultima publica9ào.

12.3 Pela detentora. quando. mediantc solicitayào por escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigèncias desta Ata de Registro dc Prcyos, ou. a juizo da Administra9ào, quando

comprovada a ocorrència de qualqucr das hipóteses prcvistas no art. 78. incisos XIll a XVI. da Lei

Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 - A solicita<;:ào da detentora para cancelamento dos pre90s registrados deverá ser

formulada com antecedència de 05 (cinco) dias. facultada á Administra9ào a aplica9ào das

penalidades previstas na Cláusula Dccima, casD nào aceitas as razòes do pedido.

12.4 Ficam expressamemc reconhccidos os dcireitos da Administrayào no caso de cancelamento

decorrente da inexecu9ào total ou parcial por parte da detentora.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZA<;ÀO PARA AQUISI<;ÀO

13.1 - A contrata9ào dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre90s serào autorizadas. em

cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente. sendo obrigatório informar ao Setor de

Compras (ou à Comissào de Acompanhamento do Sistcma de Registro de Pre90s), os quantitativos

das aqllisi9òes.

13.1.1 - A emlssao das notas de empenho, sua retifica9ào ou cancelamento, total ou

parcial serào. igllalmente, alltorizados pela mesma alltoridade, ou a qllem esta delegar a

competència para tanto.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMlJNICA<;()ES

14.1 - As comunica<;:òcs cntrc as partes. rclacionadas com o acompanhamcnto e controle da presente

Ata, scrào feitas sempre por cscrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI<;ÓES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL nO 69/2017 e a proposta da detentora

da presente ata c1assitìcada em 1° 11Igar no certame sllpra mencionado.

15.2 A execllyào da Ata de Registro de Pre�os será disciplinada pelas disposi9òes iegais e

regulamentares aplicáveis às obrigayòcs ora contraidas. especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de

21/06/1993. Lei Federal n.o 10.520. de 17/07/2002, Decreto MlInicipal n.o 023/2007. de 27/03/2007

e o Decreto MlInicipal na 096. de 5 de setembro de 2016.

Pág I.)I} O

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

Ata de Registro de Pre�'os пО 181/2017

15.3 А ехесщао е fisсаlizщ:ао do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)
Secretario(a) que solicitar о objeto.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo сот а Lei Federal 8.666/93 е реlо Decreto
Мипјсјраl по 096/2016, по que пао colidir сот а ртјтејта е nas demais normas aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

СLЛUSULА DECIMA SEXTA - ОО H)I{O

16.1 - As questoes dесоггспtсs da схссщио (Icsta Лtа, qllc пао possam ser dirimidas

administrativamente, serиo processadas е jlllgadas по [.'ого da Сотатса de Marechal Candido

Rопdоп-РR, сот exclusao de qualquer olltro, рог mais privilegiado que seja.

Е, рага firmeza е validade do qlle foi pactllado, lavroll-se а presente ata ет 02 (duas) vias de igllal

teor е Гогmа, рага ЧllС sllrtam LIl11 s() сГеitо, as Чllаis, depois de lidas, sao assinadas pelas

representantes das partes, MlJNICjpIO с 1"()){NЕСП)ОI{А, с pclas testemllnhas аЬајхо.

Mercedes - PR, ет 11 de јlllhо de 2017.

�;rrPV
PR аЬ r omercio de Produtos еEquipame о, рага 1,aborat6rio, Ltda. МЕ

Н)I{NЕСЕООI{Л

Altair Lo

){(ј по . 4.426. 75-2

/11
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RG п" 4.491.835-8
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