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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 96/2019
VALIDADE: 12 (doze) meses

Ata n° 96#019
Identificacao:  1962019

0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico intemo, com sede administrativa na
Run Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.°  555,  Centro,  na Cidade de  Mercedes,  Estado  do  Paraha,  neste  ato
representada  por  seu  Prefeito  em  Exercicio,  a  Exmo.   Sr.  Edson  Schug,  brasileiro,  casado,
residente e demiciliado na Av.  Jofro XXIII,  s/n°, nesta Cidade de  Mercedes,  Estado de  Parana,
inscrito  no  CPF  sob  n°.  708.530.619-04,  portader  da  Carteira  de  Identidade  n°.  4.183.902-3,
expedite  pela  SSPDR.  a  segul  derominfdo  MUNICIP[0, _e  ? .C_in_F¥, Si^qp.ei.!Va?  W?iF
ppessoa  juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°.   14.271.846/0001-70,  Inscrigao
Estadunl n° 90786316rd7,  com sede na Run Luiz Lorenzoni, n°.  2136, CEP 85.998-000, Centro,
na Cidade de Mercedes, Estado do Paraha, neste ato representada por seu empresario, Sr. Sidnei
Ivan  Weiss,  residente  e  domiciliado  na  Run  Dr.  Flores,  n°.161,  CEP  85.998-000,  Centro,  na
Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  portador  da, Carteira  de  Identidade  n°.  5.060.9324,
expedida   pela   SESpffR,   inscrito   no   CPF   sob   n°.   018.139.109-01,   a   seguir   denominada
FOIINECEDORA, nos temos do art.15 da lei Federal n° 8.666 de 21  de junho de  1993, com
as  alterag5es  nela  inseridas  pela  Lei  Federal  n°  8.883  de  9  de junho  de  1994,    Lei  Federal  n°

:°i|f£2oeo¥#oMdoTS#Gn;ot#°Sirierfud:ngre::F¥+#G¥#%isD%
PRECOS,  conforme  consta  da  proposta  da  fomecedora,  datada  de   12/03#019,  firmam  a
presente Ata de Registro de Preaps, obedecidas as disposic6es da Lei Federal n° 8.666/93, suas
alterap6es posteriores e  das clausulas a seguir expressas, definidoras  dos direitos, obrigap6es  e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA -D0 0BJETO
1.I  -Atravds da presente ata ficam registrados os  seguintes preeos, para eventual fomecimento
de materiais de constru¢ao e tubos de concreto, para utilizapao nas diversas atividades inerentes
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Ata de Registro de Pre¢os n° 96/2019

a  Secretaria  de  Viacao,  Obras  e  Servicos  Urbanos,  do  Municipio  de  Mercedes,  durante  o
exercicio de 2019, conforme abaixo especificados:

LOTE 10
Item Qtd Unid Descri¢ao RS UnitI.254,33 I  RS Total26.340,93

I 21 unid
Tubo  de  concreto;  novo;  ®  2m  (2,00  x  I,00),
PA2,   espessura   de   parede   14cm,   macho   e
seeneEL.,2Irmdos

Total 26.340,93
Valor total do Lote 10: R$ 26.340,93 (vinte e seis nil, trezentos e quarenta reais e noventa e
tres centavos)

Valor total da Ata: R$ 26.340,93 (vinte e seis nil, trezentos e quarenta reais e noventa e tres
centavos).

I.2  A detentora  da Ata  de  Registro,  quando  da  solicitapao  pela  Secretaria  devera  atender  as
seguintes exigencias :

I.2.1  -Fornecer o objeto conforme solicitado no edital.

I.2.2  -  Podefa  utilizar-se  da  Ata  de  Registro  de  Precos  qualquer  6rgao  ou  entidade
da  Administracao   que  nao   tenha  participado   do   certame,   mediante  previa  consulta
ao 6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAUSULASEGUNDA-DAVALIDADEDOREGISTRODEPRECOS
2. I  -A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de  12 (doze) meses, expirando em  15
(quinze) de margo de 2020.

2.2  Nos termos do art.  15, § 4° da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Pregos, o Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisigao, exclusivamente por
seu  intermedio,  do  objeto  referido  na  Clausula  I,  podendo  utilizar,  para  tanto,  outros  meios,
desde  que  permitidos  em  lei,  sem  que,  desse  fato,  caiba  recurso  ou  indeniza9ao  de  qualquer
esp6cie a empresa detentora.

2.3  Em cada aquisigao  decorrente desta Ata,  serao observadas,  quanto  ao preco,  as clausulas e
condig6es constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 19/2019, que a precedeu e integra
o   presente   instrumento   de   compromisso,   independente   de   transcrigao,   por   ser   de   pleno
conhecimento das partes.

CLAUSULATERCEIRA-DESPESA:
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Ata de Registro de Pre¢os n° 96/2019

3.I  As  despesas  decorrentes  da  presente  aquisicao  correrao  por  conta  da  seguinte  dotagao
oxpamentdria:

02.009.26.782.0010.2046 -Manutencao da Malha Viaria.
Elemento de despesa:            33903024, 33903054
Fonte de recurso:                    000, 504, 505

02.004.04.122.0003.2007 -Manutencao e Conservacao dos Predios Pdblicos.
Elemento de despesa:             33903024
Fonte de recurso:                     505

02.008.18.541.0007.2037 -Ac6es de Reflorestamento e Conservacao de Agua.
Elemento de despesa:            33903024
Fonte de recurso:                     505, 712

02.014.27.812.0012.2052 -Manutencao das Atividades Esportivas e de Lazer.
Elemento de despesa:            33903024
Fonte de recurso:                    000, 505

CLAUSULA QUARTA - D0 PAGAMENTO
4.1  -0  pedido  de  pagamento  devera  ser devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomecimento efetuado  e devera conter o ninero do Edital e assinatura do titular da Secretaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2.  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  ao  fomecedor,  se  este,  a  epoca  correspondente,  nao
apresentar  comprovagao  relativa  a  manutengao  da  regularidade  fiscal  exigida  no  Edital  de
Licitacao do Pregao Presencial n°.  19/2019.

4.3  0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias 'da data de entrega do objeto, mediante a
emissao da competente Nota Fiscal.

4.3. I A mora injustificada sujeitara o Municipio de Mercedes ao pagamento de corregao
monetdria a ser calculada com base na variagao  do  IPCA-IBGE verificada entre a data
em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

4.5  0  pagamento  efetuado  nao  isentara  o  fomecedor  das  responsabilidades  decorrentes  do
fomecimento.
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Municjpio de Mercedes
Estado do Parana

Ata de Registro de Precos n° 96/2019

4.6  -  Nenhum  pagamento  sera  efetundo  a  Detentora  da Ata enquanto  pendente  de  liquidapao
quaisquer   obrigap6es   financeiras   que   lhe   foram   impostas,   em   virtude   de   penalidade   ou
inadimplencia,  sem  que  isso  gere  direito  ao  pleito  de  reajustamento  de  precos  ou  correcao
monetalia.

::=i'::I-=`.=+=`:=`i==-i-T=`--i:-::I-:
nos  locais onde eventualmente o  objeto  se fizer necessalio,  podendo  ser na sede municipal  ou
interior do municipio.

5.I.I   A   entrega   do   objeto   devera   ser   efetuada   no   horario   de   expediente   desta
municipalidade  (de  segunda a  sexta-feira,  das  08:00  ds  12:00h  e  das  13:30  as  17:30h),
sendo que a mesma devera 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 0 Munici|]io fica desobrigado da execucao total do objeto, caso nao haja a real
necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4.   A   entrega   do   objeto   devera   ser   feita   confome   requisicao,   para   efeito   de
posterior verificapao da conformidade do mesmo com as exigencias do edital.

5.I.5   A  aglutinapao  do  objeto  em  lo[es  ndo,implica  a  solicilacdo  do  fornecimento,
concomitante, de todos os itens que a inlegram.

5.2 Na hip6tese da nao aceitacao do objeto, o mesmo deveri ser substituido pelo fomecedor
no prazo de 3 (tres) dias contados da notifica€ao da nao aceitacao.

5.3 0 objeto sera recebido mos temos do art. 73 da Lei n.° 8.666/93.

5.3.1  No  ato  da  entrega,  o  objeto  sera  recebido  provisoriamente,  para fins  de  posterior
analise de sua regularidade.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES
6.1 -Do Municipio:

T2e3rcedesjgRua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 -
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Municipio de Mercedes
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Ata de Registro de Preqos n° 96/2019

6.I.I.   Prestar   as   informap6es   e   os   esclarecimentos   atinentes   ao   fomecimento   que
venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.1.2.  Efetuar  o  pagamento  devido  pelo  fomecimento  do  objeto  licitado,  desde  que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fomecedor qunisquer falhas e defeitos verificados;

6.I.4.  Vistoriar  o  objeto  da  licita¢ao,  a  fim  de  verificar  sua  compatibilidade  com  a
especificapao t6cnica constante do instrunento convocat6rio e seus anexos.

6.I.5.   Atestar   nas   notas   fiscais/faturas   a   efetiva   execngao   do   objeto   desta   Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6. I .6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, qunndo for o caso;

6.2  Da Detentora da Ata:

6.2.1.  Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre os servicos prestados;

6.2.2. Executar o objeto, no pre¢o, prazo e forma estipulados na proposta;

6.2.3.   Manter   durante   toda   a   execu9ao   do   contrato,   em   compatibilidade   com   as
obrigap6es   assumidas,   todas   as   condi¢6es  de   habilita9ao   e   qualificapao   exigidas  na
licitapao;

6.2.4.  Indicar  o  responsavel  por  representa-la  na  execucao  do  Contrato,  assim  como
a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

6.2.5.   Efetuar   o   fomecimento   dentro   das   especificac6es   e/ou   condig6es  constantes
deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.6.    Executar    diretamente    a   Ata,    sem    transferencia    de    responsabilidades    ou
subcontratap6es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.7.  Responsabilizar-se  por  quaisquer  danos  causados  diretamente  ao  MUNIcipIO
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

RuaDr.OswaldoCruz,555-Fone/Fax(45)3256-8000-CEP85.998-000-Mercedes-PR5
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Ata de Registro de Precos n° 96/2019

6.2.8.   Prestar   todos   os   esclarecimentos   que   forem   solicitados   pelo   MUNIcipIO,
obrigando-se  a  atender,  de  imediato,  todas  as  reclamag6es  a  respeito  da  qualidade  e
desempenho do objeto fomecido;

6.2.9  Comunicar por escrito o MUNIcfpIO qualquer anormalidade de cafater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessino.

CLAUSULA  SliTIMA  -   OBRIGACOES   SOCIAIS,   COMERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FORNECEDOR:
7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1.   Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  previdencidrios  e  obrigag6es  sociais

previstos  na  legislapao  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  salda-los  na  6poca
pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vlnculo empregaticio com o
Municipio de Mercedes;

7.I.2.   Responsabilizar-se   por   todas   as   providencias   e   obrigap6es   estabelecidas   na
legislapao  especifica de  acidentes de trabalho  quando,  em ocorrencia da esp6cie,  forem
vitimas  os  seus  empregados  no  ato  do  fomecimento  do  objeto  licitado  ou em conexao
com ele, ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do MUNIcfpIO;,

7.1.3.   Assumir   todos   os   encargos   de   possivel   demanda  trabalhista,   civil   ou  penal,
relacionadas   ao   fomecimento   do   objeto   licitado,   originariamente   ou  vinculada  por
prevengao, conexao ou continencia; e

7.1.4.    Assumir,    ainda,    a    responsabilidade    pelos    encargos    fiscais    e    comerciais
resultantes da adjudicapao do objeto do Pregao.

Za2o.£j:;edr]emapi::;;ansda°bfi:d=::epdo°rr'sec::a:efreennt:i:oa°idjfrc[8[8p°]So:S::ie[pe:ide:£:::farc;aou€upe[ta;
desta Ata,  renunciando  o  FORNECEDOR expressamente  a qualquer vinculo  de  solidariedade,
ativa ou passiva.

7.3. i expressamente proibida ao fomecedor a veiculagao de publicidade acerca da Ata, salvo se
houver pr6via autorizacao do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes -
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8.1.1.   E  expressamente  proibida  a  contratapao  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de

pessoal  do  Municipio  de  Mercedes,  ou  que  nele  ocupe  cargo  de  confianga,  durante  a
vigencia desta Ata.

8.1.2.  i expressamente proibida, tambem, a veiculacao de publicidade acerca desta Ata,
salvo se houver previa autorizapao do MUNIcipIO.

CLAUSULA NONA -DAS CONDICOES DE EXECUCAO
9.1  -As contratac6es decorrentes da presente Ata de Registro de Precos serao formalizados pela
retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2  A detentora da presente Ata de Registro de Pre9os sera obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigencia desta Ata, mesmo que a execngao deles decorrentes estiver prevista
para data posterior a do seu vencimento.

9.3  Toda  contratagao  devera  ser efetunda mediante  solicitapao  da  unidade  requisitante,  a qual
devera ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa  fomecedora,  quando  do  recebimento  da  Ordem  de  Compra e  fomecimento  do
objeto, devera devolve-la juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser anexada ao
processo de administrapao da ata.

CLAUSULA DECIMA -DAS PENALIDADES
10.1  A  Detentora,  total  ou  parcialmente  inadimplente,  estara  sujeita  a  aplicapao  das  sanc6es
previstas mos arts.  86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei  10.520/2002, a saber:

10.1. I Advert6ncia, nas hip6teses de execugao irregular de que nao resulte prejuizo para o
fomecimento;

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

10.1.2.I  multa de  5°/o  (cinco  por cento)  do valor do  total  do  contratl por faltas
m6dias,  assim  entendidas  aquelas  que  acarretam  transtomos  significativos  e,  na
sua reincidencia, esse percentual sera de  10% (dez por cento);

10.1.2.2 multa de  10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de
inexecugao total, com ou sem prejuizo para o ente ptiblico contratante.
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10.1.3Suspensaotemporatadodireitodeparticiparemlicitapaoporprazonaosuperiora
2(dois)anos,entreoutras,nocasodeinexecugaototalouparcialdoobjeto;

10.14 Impedimento de licitar e contratar com a Administracao, e descredenciamento do
Cadastro Municipal de Fomecedores, pelo prazo minimo de 2 (dois) anos e matimo de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:.

10.I.4.I  Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato;

10.I.4.2Ensejarinjustificadoretardamentodaexecu¢aodeseuobjeto;

10. I .4.3 Nao mantiver a proposta;

10. I .4.4 Falhar gravemente na execapao do contrato;

10.1.4.5 Na reiterapao exc:ssiva de mesmo comportanento ja punido ou omissao
de providencias para reparagao de erros.

10.I.5  Declara¢ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitapao  perante  a  pr6pria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  entre  outras,  nas
seguintes hip6teses:

10.1.5. I Apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

10.1.5.2 Comportar-se de modo inid6neo;

10. I .5.3 Cometer fraude fiscal;

10.1.5.4 Fraudar na execucao do contrato.

10.2 Na aplicapao de sancao sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampla defesa,
ben como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsiderap5o, na forma do art.  109 da Lei n.°
8.666/93.

10.3  As  sanc6es  devefa  ser  aplicadas  com  a  observancia  dos  principios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infrapao cometida.

10.4  Comprovado  impedimento  ou  reconhecida  forca  maior  ou  caso  fortuito,  devidamente
justificado e aceito pela Administragao Pdblica, ficat o fomecedor isento das penalidades.
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10.5 As sanc6es advertencia, de suspensao de licitar e contratar com a Admihistrapao Pbblica, de
impedimento  de  licitar  e  contratar  e  de  declaracao  de  inidoneidade,  poderao  ser  aplicadas  ao
fomecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 10.1.2.

10.6  As  penalidades  de  multa  deverao  ser  satisfeitas  no  prazo  maximo  de  15  (quinze)  dias
contados da data de sua notificapao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto
diretanente das quantias porventura devidas ao contratado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DO REAJUSTAMENTO DH PRECOS
11.1   -0  preco  registrado  nao  sofrera  qualquer  reajuste  durante  a  vigencia  da  contratapao,
ressalvada a possibilidade da recomposicao do equilibrio econ6mico-financeiro, na forma do art.
11,  § 3°, do Decreto Municipal n.0 096, de 5  de setembro de 2016, e do art. 65,11,  "d", da Lei n.0
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR0 DE
PRECOS
12.1   -A  presente  Ata  de   Registro   de  Precos  podera  ser  cancelada,   de  pleno   direito  pela
administrapao, qundo :

12.1.1  - a detentora nao cumprir as obrigac6es constantes desta Ata;

12.I.2  -a detentora nao  retirar qualquer  Ordem  de  Compra,  no  prazo  estabelecido  e  a
Administrapao nao aceitar sua justificativa;

12.I.3   a  detentora  der  causa  a  rescisao  administrativa  de  ata  decorrente  de  registro
de precos, a criterio da Admihistrapao; observada a legislapao em vigor;

12.1.4  em  qunlquer  das  hip6teses  de  inexecngao  total   ou  parcial  de  ata  decorrente
de  registro  de   precos,   se  assim   for  decidido   pela  Administrapao,   com  observancia
das disposic6es legais;

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

12.1.6 -por raz5es de interesse pdblico devidamente demonstradas e justificadas pela
Administra9ao,

12.2 A comunicacao do  cancelamento do preco registrado, nos casos previstos neste item, sera
feita por correspond€ncia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
administragao  da  presente  Ata  de  Registro  de  Precos.  No  caso  de  ser  ignorado,  incerto  ou
inacessivel o enderego da detentora,  a comunicapao  sera feita por publicapao no Diario Oficial
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do Munjcipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o prego e registrado a
partir da dltima publicacao.

12.3 0 cancelamento podera ocorrer por inciativa da detentora, quando, mediante solicitagao por
escrito,  comprovar  estar  impossibilitada  de  cumprir  as  exigencias  desta  Ata  de  Registro  de
Precos,   ou,   a  juizo   da  Administra9ao,   quando   comprovada  a  ocorrencia  de  qualquer  das
hip6teses  previstas  no  art.  78,  incisos  XIII  a  XVI,  da  Lei  Federal  8666/93,  alterada  pela  Lei
Federal 8883/94.

12.3.I  -A solicitapao  da detentora para cancelamento  dos  precos  registrados  devera ser
formulada com  antecedencia de  05  (cinco)  dias,  facultada a Administracao  a aplicacao
das penalidades previstas na Clausula D6cima, caso nao aceitas as raz6es do pedido.

12.4 Fican expressamente reconhecidos os direitos da Administrapao no caso de cancelanento
decorrente da inexecucao total ou parcial por parte da detentora.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DAAUTORIZACAOPARAAQUISICAO
13 .1  -A contratap5o dos itens objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autori2ndas, em
cada caso, pelo  Ordenador de Despesa correspondente,  sendo obrigat6rio informar ao  Setor de
Compras   (ou   a   Comissao   de   Acompanhamento   do   Sistema   de   Registro   de   Pregos),   os
quantitativos das aquisi¢6es.

13.1.I   -A  emissao  das  notas  de  empenho,  sua  retificapao  ou  cancelanento,  total  ou
parcial  serao,  igualmente,  autorizados pela mesma autoridade,  ou a quem esta delegar a
competencia para tanto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICACOES
14.1  -As  comunicac6es  entre  as  partes,  relacionadas  com  o  acompanhamento  e  controle  da
presente Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DAS DISPOSICOES FINAIS
15.I   -  Integram  esta  Ata,  o  edital  do  PREGAO  PRESENCIAL  n°  19/2019  e  a  proposta  da
detentora da presente ata classificada em 1 0 lugar no certame supra mencionado.

15.2  A  execucao  da  Ata  de  Registro  de  Precos  sera  disciplinada  pelas  disposic5es  legais  e
regulamentares aplicaveis as obrigap6es ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.° 8.666, de
21/06/1993,   Lei   Federal   n.°   10.520,   de   17/07/2002,   Decreto   Municipal   n.°   023/2007,   de
27/03/2007 e o Decreto Municipal n° 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 A fiscalizagao relativa a presente Ata e eventuais contratap6es sera exercida pelo Secretdrio
interessado na aquisi¢ao.
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15.4  0s  casos  omissos  serao  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  Federal  8.666/93  e  pelo  Decreto
Municipal  n°  096/2016,  no  que  nao  colidir  com  a  primeira  e  nas  demais  normas  aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.I   -   As   quest6es   decorrentes   da   execugao   desta   Ata,   que   nao   possam   ser   dirimidas
administrativamente,  serao  processadas  e julgadas  no  Foro  da  Comarca de  Marechal  Candido
Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e  validade do  que foi pactuado,  lavrou-se  a presente  ata em 02  (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam urn s6 efeito, as quais, depois de lidas,  sao assinadas pelas
representantes das partes, MUNIcipIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.


