
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico nº 73/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 73/2022 
PROTOCOLO Nº. 2879/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.165/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2022 

1. Ao terceiro dia do mês de outubro de 2022, autorizado pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 73/2022, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 
10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o 
relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Marco Antonio Marcondes 
Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº. 9.298.397-8 SESP/PR e inscrito no 
CPF/MF sob o nº. 043.186.889-17, neste ato assistido pela Procuradora Geral do 
Município, Sra. Débora Lemos, OAB/PR 42.955 e em conjunto com o Secretário 
Municipal de Saúde, Sr. Francisco Roberto Barbosa, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
946.324.139-68 e o DETENTOR DA ATA FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 40.811.541/0001-14, 
CAD ICMS 039/0188581, com endereço a Rua José Pigozzo, nº 262, sala 07, bairro: 
lpiranga - Erechim/RS, e-mail: attivitaatacadista@gmail.com, telefone: (54) 3522-
5856//99954-0000, neste ato representado pelo Sr. Felipe Dariva Fogolaria, inscrito 
no CPF sob nº. 020.634.130-02. 

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 73/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 22 de 
setembro de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a 
presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto: Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde. 
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1.2. As especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pela 

empresa classificada no certame, serão conforme o especificado na Tabela de itens 

e valores extraída do sistema Betha Compras. 

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame 

licitatório, é de R$ 1.449,80 (mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta 

centavos), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução 

do objeto. 

1.4. Integra e completa a presente Ata de Registro de Preços, para melhor 

caracterização dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e 

normas decorrentes das obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 73/2022 e seus anexos, bem como o Termo de 

Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a 

este contrato/ata, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto 

contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro 

mencionado. 

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da 

entrega da Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde 

correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, 

inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 

73/2022. 

3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão Departamento de Patrimônio, 

sito à Avenida Venezuela, nº 247 - Bairro Nações - neste Município. 

4. O fornecimento será efetuado em remessa(s) única, com prazo de entrega não 

superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de 

Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 
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4.1 A fiscalização da ATA de Registro de Preços bem como a verificação do 
atendimento às especificações serão exercidas pelos servidores, Vanessa 
Carriço Lemes, matrícula 348.428, como fiscal de execução e Francisco 
Expedito Damas Soares Junior, matrícula 349.123, como fiscal de gestão, 
aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 

4.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços. 

4.3 O fiscal da Ata de Registro de Preços deverá acompanhar a entrega para 
efeito de verificação de conformidade do produto, e nos casos de não 
estarem de acordo com as especificações pactuadas, a fiscal da ATA 
Registro de Preços poderá suspender o recebimento e devolver os produtos 
de imediato.Havendo divergência em relação à qualidade, especificações ou 
quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 1 O (dez) dias 
para a reposição. 

4.40 fiscal da ATA de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução da ATA, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

4.5A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, 
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
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5. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior 

verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, 

envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, 

resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente 

designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 20 

(vinte) dias corridos de sua entrega. 

5.1. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.2.0 recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente 

adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão da ATA 

de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, bem como 

nesta ATA. 

5.3. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada 

obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 20 (vinte) dias, contados da rejeição, 

ou imediatamente; sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, 

até o limite de 1 O % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou 

não complementados, em conformidade com o item 12, li, "c" desta Ata. 

5.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar 

sua complementação no prazo de 1 O (dez) dias, contados da notificação a ser 

expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da 

autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 1 O % (dez por cento) do valor 

produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade 

com o item 12, 11, "c" desta Ata. 

5.5.Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os serviços e itens solicitados 

na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade. 
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6. O pagamento será efetuado através de depósito ou boleto bancário, em até 30 

(trinta) dias contados da emissão da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade 

financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que 

devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de 

regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos 

os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais - INSS, de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Tributos 

Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

6.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 

licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. 

O prazo de pagamento será contado a partir da(s)correspondente(s) 

regularização(ões). 

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal 

poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao 

Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo 

pagamento (conforme art.40, XIV, "c", Lei Federal 8666/1993). 

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 
da publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Município. 

7.1. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado a apresentação de 

notas fiscais de períodos diversos (um de data próxima ao certame e outra de data 

próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço), ou na impossibilidade de 

apresentação de notas fiscais a empresa deverá justificá-la e a justificativa deve ser 

submetida à aceitação do Secretário Municipal. 
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7.2. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais 

reajustes de preços: 

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, 

comprovadamente, impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o 

reajuste; 

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor; 

e) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja 

suficiente para atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado. 

7.2.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o 

reajuste poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados 

no mercado. 

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as 

contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em 

igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4° da Lei Federal nº. 8.666/93. 

9. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos 

orçamentários: 

Cód. 
Funcional Fonte 

Reduzido 

305 15.01 10.301.0041 2.051.4.4.90.52 1303 

306 15.01 10.301.0041 2.051.4.4.90.52 1304 

345 15.02 10.301.0041 2.054.4.4.90.52 1303 

1183 15.02 10.301.0041 2.054.4.4.90.52 3381 

430 15.05 10.302.0041 2.204.4.4.90.52 1303 

431 15.05 10.302.0041 2.204.4.4.90.52 1369 

432 15.05 10.302.0041 2.204.4.4.90.52 1494 

1383 15.05 10.302.0041 2.204.4.4.90.52 1518 

1342 15.05 10.302.0041 2.204.4.4.90.52 3381 
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1 O. A Detentora da Ata obriga-se a: 

10.1.Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) local(is) 
indicados pela Secretaria/Órgão solicitante, em estrita observância das 
especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, 
modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 

10.1.1. O bem deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 

10.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990); 

10.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo de 10(dez) diaso produto com avarias ou defeitos; 

10.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto do presente Termo de Referência; 

10.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 

10.5. Manter, durante toda a execução da ATA Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 
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10.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na 

minuta da ATA de Registros de Preços; 

10.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 

execução da ATA de Registro de Preços. 

11. A Contratante obriga-se a: 

11.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do medicamento 

recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

11.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de servidor especialmente designado; 

11 .4.Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

12. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto 

desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civil e criminal, ressalvado as 

situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração 

Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes 

penalidades, cumulativamente ou não: 

1. Advertência. 

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município: 
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li. Multa, nos seguintes termos: 
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por 
cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 
10 (dez) dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada 
rescindida, a critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos 
artigos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as 
contratuais, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e 
perdas e danos. 
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o 
caso multa relativa à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
e) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto 
fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da 
rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia 
decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não 
substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa 
à rescisão, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas 
alterações, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, 
e não abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1 % 
(um por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas 
relativas à rescisão e perdas e danos, prevista na letra "e" e perdas e danos. 
e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje 
rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas 
e danos e das demais multas. 

Ili. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a 
Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos 
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sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4º 

da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das 

demais cominações legais. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta 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 penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos 

resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei 

nº. 8.666/93. 

12.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a 

detentora da Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos Ili e IV do Item 

12, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias: 

1 - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 

li -pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada. 

Ili - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos 

estipulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços. 

12.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, 

ainda, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 

posteriores alterações. 

12.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo 

de perdas e danos cabíveis. 
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12.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata 
as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em 
dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 

12.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 
que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de 
declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 
Contas do Estado. 

13. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido 
justificado do interessado e aceito pela Administração, presente as razões 
orientadas pela Teoria da Imprevisão. 

14. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
e) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
d) presentes razões de interesse público. 
e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, 
assegurados o contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da 
autoridade competente. 
f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município. 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico nº 73/2022 

14.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente do Órgão Gerenciador. 

14.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovados. 

14.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, 

será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município. 

15. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais 

instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange ao combate à 

corrupção, em especial a Lei nº 12.846, de 1 ° de Agosto de 2013, e, no que forem 

aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: Convenção sobre o Combate da 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais (Convenção da OCDE) - promulgada pelo Decreto nº 3.678, de 30 de 

novembro de 2000; a Convenção lnteramericana Contra a Corrupção (Convenção 

da OEA) - promulgada pelo Decreto nº 4.41 O, de 7 de outubro de 2002; e a 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações 

Unidas) - promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. 

15.1. O DETENTOR DA ATA (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) declara, por 

si e por seus administradores, funcionários , representantes e outras pessoas que 

agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos 

na Lei nº 12.846/2013; (ii) se obriga a tomar todas as providências para fazer com 

que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao 

teor da mencionada Lei nº 12.846/2013. 

15.2. O DETENTOR DA ATA, no desempenho das atividades objeto desta ATA, 

compromete-se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico nº 73/2022 

possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactuai, 
incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°. 

15.3. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas 
regulamentações, por parte do DETENTOR DA ATA, em qualquer um dos seus 
aspectos, poderão ensejar: 1 - Instauração do Procedimento de Apuração da 
Responsabilidade Administrava - PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e 
Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas 
porventura cabíveis; li - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na 
esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013; 

15.4. O DETENTOR DA ATA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas 
comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais 
vigentes no país. 

15.5. O DETENTOR DA ATA declara, para todos os devidos fins, sob as penas da 
lei, que a empresa/organização ora qualificada não pratica e nem permite que 
pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e 
regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à 
Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei nº 
12.846 de 1 ° de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção. Outrossim, declara que a 
empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas 
inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do 
mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. As partes 
que o que subscrevem reconhecem que é verdade. 

16. O Detentor da Ata 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 pelo Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
73/2022. 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus 

dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 73/2022, as Autorizações de 

Fornecimento/Empenho com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata 

naquilo que não contrariar as presentes disposições. 

18. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, 

serão dirimidas no Foro de Fazenda Rio Grande, Comarca da Região Metropolitana 

de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas. 

19. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Fazenda 

Rio Grande, e pelo representante do Detentor, e duas testemunhas. 

20. Fazem parte da presente Ata os seguintes anexos: 

ANEXO 1 - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA. 

P/ Contratante: 

Fazenda Rio Grande, 03 de outubro de 2022. 

MARCO ANTONIO ~;;;g~~~~:Oªii~~b~';;ES 
MARCONDES SI LVA:04318688917 

SILVA:04318688917 ~;~i;.=2º22
·
1º·2511

'
55

'
3ª 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 

Assinado de forma digital por 
FRANCISCO ROBERTO FRANCISCO ROBERTO DEBORA~;:;~:~•forma 
BARBOSA:94632413968 BARBOSA:94632413968 

Dados: 2022.10.24 1 1 :52:1 O -03'00' 

Francisco Roberto Barbosa 
Secretário Municipal de Saúde 

P/ Contratada: 

DEBORA LEMOS LEMOS Dados: 2022.10.25 
10:31:31 -03'00' 

Débora Lemos 
Procuradora Geral do 

Município 

Assinado de forma digital por 
FACE ATTIVITA COMMERCIALE 

FACE ATTIVITA 
COMMERCIALE LTDA:40811541000114 
LTDA:40811541000114 Dados: 2022.10.03 09:14:49-03'00' 

Felipe Dariva Fogolaria 
FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA 

Documento assinado digitalmente 

Testemunhas: g ,,b CAROLIUNG 
'V. Data: 26/ 10/2022 08:52:03-0300 

Veri fique em https://veri ficador.iti.br 

Documento ass inado digita lmente 

l'ir.,' 1b SIMONEAPARECIDAANCAY RODRIGUES 
:,- o Data: 26/ 10/ 202211:45:13-0300 

Verifique em https://verificador.iti .br 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 73/2022 
PROTOCOLO Nº. 2879/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.165/2022 

ANEXO 1 
TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Fazenda Rio 
Grande. 

Prezados Senhores, 

Eu, Felipe Dariva Fogolaria, representante legal da empresa/organização FACE 
ATTIVITA COMMERCIALE LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
40.811.541/0001-14, declaro, para os devidos fins, que a empresa/organização ora 
qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, 
atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento 
jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou 
Estrangeira, nos termos do art. 5° da Lei nº 12.846 de 1° de agosto de 2013 - Lei 
Anticorrupção. Outrossim, declaro que a empresa envida os melhores esforços para 
prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas 
atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de 
desvios éticos e de integridade. Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as 
penas da lei. 

FACE ATTIVITA 
COMMERCIALE 

Fazenda Rio Grande, 03 de outubro de 2022. 

Assinado de forma digital por 
FACE ATTIVITA COMMERCIALE 
LTDA:40811541000114 

LTDA:40811541000114 Dados: 2022.10.03 09:15:02-03'00' 
Felipe Dariva Fogolaria 

FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA 

Rua Jacarandá, 300- Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE 
Relação dos Participantes por Processo / Licitação 

Item Material Descrição do Material 

Nr. do Processo: 165/2022 Licitação: 73/2022 • PE 
Fornecedor: 24245 - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA 

Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(o/o) 

Data da Homologação: 22/09/2022 

51 08-41-0051 Televisor Tela Plana LCD.frequência elétrica bivolt.de HQ UNI 1,000 0,0000 32"até 41 "polegadas .de acordo com emenda 
parlamentar nº da proposta 
09.240.360000/1210-02-Hospital e Maternidade Nossa 
Sra. Aparecida -

Fazenda Rio Grande, 3 de Outubro de 2022. 

Total do Fornecedor --------> .,, .. 
·"-..;;:....,., _ 

FACE ATTIVITA 
COMMERCIALE 

1,000 

.... , 

Assinado de forma digital 
por FACE ATTIVITA 
COMMERCIALE 

LTDA:4081154100 LTDA:40811541000114 O 
114 

Dados: 2022.10.03 09: 14:07 
-03'00' 

Página: 1/1 

Preço Unitário Preço Total Situação 

1.449,8000 1.449,80 Venceu 

1.449,80 



Diário Oficial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Cooni=~·üo de Co11tra1os 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N• 42/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N-. 73/2022 

Objeto: "Aquisição de Equipamentos e Ma1erial Permanente para Atenção E$pecía6zada cm Saúde."; 
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do exlrato da ata no Diário Ofldal do Munlclplo; 
Processo Administrativo: 165.12022; 
Protocolo: 2879/2022; 
Data da Asaln.atura: 03110/2022. 

Detentor: RINAMEO •COM~CIO OE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTOA; 
CNPJ: OJ.583.301/0001-83; 
Inscrição Estadual n": 90201426-82; 
Endereço: Rua Pavão, n• 374, bairro; Centro, Arapongas/PR; 
Administrador: Klaber Antonio Tolorneu Tonin; 
CPF n•: 023.175.569-42; 
Va lor Total: RS 2.936,00 (dois m; e novecentos a trinta e seis reais). 

Delentor: FISIOMÉOICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREU; 
CNPJ: OS. 118.76610001-99; 
Ins crição Estadual n": 581.143.966.117; 
Endereço: Rua Araras, n• 61, Recanto Weekend - Ribeirão Pil9S/SP: Administrador: Claudio José dos Santos; 
CPF n-: 131 .348.168-81 ; 
Valor Total: RS 16.610,00 (dezesseis mU e seiscentos e dez reais). 

Detentor: MEDICATI'O COMÉRCIO OE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES L TOA; CNPJ: 05.264.280/0001-4;;9; . 
Inscrição Estadual n•: 90.266.214-4:i; 
Endueço: Rua Tenente Ojalma Outra, n• 887, loja 02 e 03, bairro: Centro - São José dos Pinhals.lPR; 
Admlnlstradoni: GeOVDnna de Paula Kampa Gandín; 
CPF n-: 01 4,964.389-54; 
Valor Total: RS 2.076,00 (óois mll e setenta e seis reais). 

Detentor: METAUC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES L TOA; 
CNPJ:05.788.117/0001-03: 
Inscrição Estadual n•: 902.864.57-13: 
Endereço: Rua Nova Esperança, n• 962. bairro: Emiliano Pemala • Pinhais/PR: Administrad or: Vinicius Martins Stoldoskl; 

CPF n•: 034,655.839-57; 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ.l.O 
Coortl~narão d~ Co,urotos 

Valor Total: RS 9.704,80 (nove ml l e s etecentos e quatro reais e oitenta centavos). 

Dete ntor: SANTO ANTONIO INDÚSTRIA E COMll!:RCIO DE MÓVEIS LTOA; 
CNPJ: 06.049.630/0001-37; 
Inscrição Estadual n": 10.368.374-7; 
Endereço: Avenida Contorno, n• 1403, Quadra 561, L T 10, Setor São José - GoiAniaJGO: Administradora: Maria Helena Nogueira Gomes: 
CPF n•: 795.361.071-04; 
Valo r Total: RS 899.00 (oi tocentos e noventa e nove reais). 

Detentor. K.C.R. INOÚSTRIA E COM~RCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; 
CNPJ: 09.251.627/0001·90; 
Inscrição E•tadual n": 1TT.267.4S7.119; 
Endereço: Rua Marechal Masca,enhas de MOf<les, n• 88. Bairro: Parque Industrial -AraçatubaJSP; 
Administrador: Marcos Ribeiro Junior, 
CPF n•: 226.722.708-80; 
Valor Total: RS 1.490,00 (mil e quatrocenlOS e noventa reais). 

Detentor: AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTOA; 
CNPJ: 12.134.879/000 1-43; 
Inscrição Estadual n•: 147.284.869.112: 
Endereço: Sousa F"dho, n• 667. Vila Santa Delfina, São PaulolSP; 
Administrador: Danilo CaetMo: 
CPF n•: 325.209.628-52; 
Valor Totill: R$ 2.099,97 (dois mil e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). 

Detentor. 0 ,S.E. INDÚSTRlA E COM~RCIO DE MÓVEIS DE AÇO L TDA; 
CNPJ: 15.318.347/0001•54; 
lnscriç.ão Estadua l n": 90591419-n; 
Endereço: Rua Tenente Lagos, s/n. quadra 33, lote 33A. Cara-Canl - Ponta Grossa/PR; Admlnlffi41dor: Diego Cirilo Lachman Gomes: 
CPF n•: 043.937.229-14; 
Valor Total: RS 3.170,00 (três mo e cento e setenta reais). 

Detentor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA; 
CNPJ: 15.631.700/0001-51; 
ln•crição Estadual n•: 096/3484397; 
lnscrlç.ão Munlclpa l n•: 604.748.2.3; 
End• reço: Rua Grão Panl. n• 216, bairro: Meníno Deus - Porto Alegre/RS; 

• • . . ••• t ••. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordt11ar,1o de Comrutcu 

Administrador: Alexandre Pires Belem; 
CPF n•: 638.162.880-49; 
Valor Total: RS 1.820,00 (mU e oi tocentos e vinte reais). 

Detentor: ANDRBA LORENZI; 
CNPJ: 17.189.700/0001-79: 
Inscrição Estadual n": 037/0046773: 
lnscriç.ão Municipal n•: 69209; 
Endereço: Rua Argemlro Preno, n• 340, pavilhão 4. bairro: Lajeadinho - Encantado/RS; Administradora: Andréla Lorenzl; 
CPF n•: 011 .284.800-18; 
ValOt"Total: RS21.244,00 (vinte e um mo e du2eolos e quarenta e quatro reais). 

Detentor. SILVIO VIGIDO; 
CNPJ: 21.276.825/0001-03; 
Inscrição Estadual nº: 145.981.386. 113; 
Endereço: Avenida Deputado Emilio Carlos, n• 1384, bairro: Umão- São PaulolSP; Administrador: Silvlo Vigido; 
CPF n•: 264.026.208-40; 
Va lor Total: R$ 22.991,34 (vinte e dois mi e l'IOY&eentos e noventa e um reais e trinta e quatro cent3vos). 

Detentor: P.H.B. JUNIOR REFRIGERAÇÃO LTOA; 
CNPJ: 23.936.600/0003-23; 
Inscrição Estadual nº: 083.938.24-9; 
Inscrição Municipal n•: 4748064: 
EndentÇo: Avenida Primeira Avenida, n• 26, pavimento segundo, sala 106, Parque Residencial Laranjeiras-Sena/ES: 
Admlnl9trador: Paulo Henrique Barsaglía Junior; 
CPF n•: 005.628.399-76; 
Valor Total: RS 1a997,00 (dezoito .mil e novecentos e novonta e sete reais). 

Detento,: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIREU; 
CNPJ: 25.341.162/0001-14; 
Inscrição Estadual n•: 90727908-10; 
EndentÇo: Rua Dr. Lislmeco Ferreira da Costa, n• 225. bairro: Recreio-Londrina/PR: Administradora: Carolina de Fétlma Theresa l.Bde!ra: 
CPF n•: 038.549.009-70; 
Valor Total: RS 6.929,80 (seis mil e novecenlos e vinte e nove reais e oitenta centavos). 

<ifd~-.... . ... 
>e· --""""' 

SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRAÇÃO 
Coordena,;ãa d~ Com ratos 

Dete ntor: BRUNED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREU; 
CNPJ: 31.n0.650/0001-40: 
Inscrição Estadual n": 096/3759680: 
Inscrição Municipal n•: 30213622: 
Endereço: Rua Zeferino Dias. n• 997, bairro: Sarandi- Porto Alegre/RS: Administrador: Rodrigo Goulart Luchtemberg: 
CPF n-: 957.968.000-00; 
Valor Total: RS 11.120,00 (onze mil e canto e vinte reais). 

Detentor: VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTOA; CNPJ: 33.419.290(0001-61; 
Inscrição Estadual nº: 260054135: 
Endereço: Rua Frederico Bunn, n· 309, sala 05, bairro: Centro - Biguaç,.iSC: Administrador: Henrique Manos do Amaral: 
CPF n-: 040.224.799-06; 
Valor Total: RS 6.129,20 (seis mJI e cento e vinte e nove reais e vinte centavos). 

Detentor: VERSSERV VENDAS ONLINE BREU; 
CNPJ: 34.246.709/0001-93; 
lnscrlçlo Estadual n•: 260.320.51 O; 
Endereço: Rua Artur Guerreiro, n• 227, J ardim Asco lris, bairro: Balneário Pereque, Porto BelolSC; 
Administndor: Douglas John Lemes; 
CPF ri-: 061.563.119-39; 
Va lor Total: RS 26.391 ,00 (vinte e seis mil e trezentos e noventa e um reais). 

Detentor: FACE ATTMTACOMMERClAl.E LTDA; 
CNPJ: 40.811.541/000H4; 
Inscrição CAD ICMS: 039/0188581; 
Ender.ço: Rua José Pigoz:zo. n• 262, sala 07, bairro: lpiranga-Erechim/RS: Administrador: Felipe Dariva Fogolarla; 
CPF n '"= 020.634.130-02; 
Va lor Total: RS 1.449,80 (mH e quatrocenlos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). 

Detentor: ARGOS L TOA; 
CNPJ: 42.262.411f0001-03; 
Inscrição Estadual n": 261.123.939; 
Endereço: Rua Doutor Fritz MueUer, n• 744, Bairro do Salto - BlumenaufSC; Admlnlatrador: Jonalhan Pereira; 
CPF n'": 074.899.669-90; 

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - Fone/Fax: (41)3627.8500 - Res onsável: Robinson Fi ueiredo Lima 
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Coordcnuçüo de Comrulus 

Valor Total: RS 1.938.00 (mil e novecenlos e trinta e oito reais). 

Detentor: BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS OE ESCRITÔRIO ElRELI; 

CNPJ: 42.416.039/0001-73; 
lnsc:riçio Estadual n": 9089722~10; 
Endereço: Rua Jafl Batista de Oliveira, n• 166, Cidade Industrial - CUritiba/PR: 
Admlnl1b'ador: Adriano Araüjo Camargo: 
CPF n'": 078.763.079-90; 
Valor Total: R$ 7.499,97 {sete mU e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete 
centavos). 

Detentor: NEUZA WEIZANI SINKUEVllZ 50380486920; 

CNPJ: 44.923.685/0001-13; 
Inscrição Estadual n"; Isenta; 
Inscrição Munlc:.ip.al n'": 17.02.993.360-Z: 
Endereço: Rua HéUo Saldanha, n• 61 , balno: Ahú-Curltiba/PR; 
Administrador: NelJZa Welzani Slnkvcvitz; 
CPF n•: 503.804.869-20; 
Valor Total: RS 600.00 (seiscentos reais), 

Coon1enaçlo de Contratos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordci,açào de Co,1/fOIOS 

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pr048/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 60/2022 

Ondeaelé: 

Objeto: "Aquisição de cAmeras de monilotamenlo induindo o fornecimento dos eQUfp.omenlos e 

materiais necessários e Instalação nas Secretarias do município de Fazenda Rio Grande. em 
atendimento â solicitação de Secretaria Municipal de Administração." 

Objeto: "Contrataçao de empresa para romecimento de pneus, càmaras e proletores para 

rrnmutençãoltroca de pneus de velc.ilos da Frota Munlclpal e do Corpo de Bombeiros do 
Município da Fazanda Rio Grande, em atendimento â solicitação da Secretaria Municipal de 

Administração." 

. . .. . .. • • • . t 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Cof/rdl!l111çiJo tle Cnmra/rM 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N• 50'2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 8012022 

Objeto: "Aquisição de saibro de solo residual arenoso-argiloso para tnal'Mllenção cio sistema 
viario conforme $Olicitação da Secretaria Mtncipal ele Obras Publicas.": 
Pruo d• Vlgêncla: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extraio da ata no OOE 
do município: 
Procuso Administrativo: 17212022; 

Protocolo: 4065512021: 
Data da Assinatura: 21/100022. 

Detentor: GC MINERAÇÃO LTDA; 

CNPJ: 39.709.173/0001-19: 
Inscrição Estadual n•: 90868503-27: 
Endereço: Rua Benjamim Ciaudlno Berbosa, n• 13.785, Bairro: Zacarias - São José dos 
Pinhais/PR; 
Administrador: Bruno Claudlno: 
CPF n•: 048.627.959-60: 
Valor Total: RS 1.423.500.00 (um milhão. quatrocentos e vinte e três m~ e quinhentos reais). 

Detentor. SAIBREIRA MARIANORE L TOA; 

CNPJ: 07.074.670/0001-00; 
Inscrição Estadual n•: 90330183-01; 
Enderoço: Rua Pedro Zanão, n• 547. Bairro: Cachoeira/A;araú - São José dos Pinhais/PR: 
Administrador: A1ranlo Machado; 
CPF n•: 047.822.339-06: 
Valor Total: RS 474.500,00 (quatrocentos e setenta e quatro mn e quinhentos reais). 

ATA RWNIÃO DA toMISSÃOMUlTISSEJORIAI.OE POl.fnCAS PIÍBUCAS 

"45 vinte dias do mb de julho do ano dll! dois mil e 11!n tll! li! dois ~s q1moru horas reu11ótlos na ~ la 

de rt11nl6es do G:J blnete do Prefeito, :ireserite os nw:mbro, d3 Com~li0 Multisseiar!.11 de Pt,!itic:as 

PUblic.n, que 1balm sUMa'elll:'m I pr6eme ata, Em atendimento à dCl rolt\/Clo:::it5o os r.icmhrt» 

O repre,,enranta d1 Unklõlde de Plan~j.ln,cnto Tctritortil. 1?Xp,L:lna ~ •e o ~tudo de impKU:J de 

v!.unh.in~. rel,;:rentt 10 proc:e,,io admlnlstr.it!vo 4SS96/202.2, tr~ando•se de cornlomínlo 

re:sldencWI aim 94 unid;idC$ hablt:,dnn;iis, loalludo na Rui Terffino, 150 no Olll1to Em® s qin 
p.rop~e a ampl~1ç.1o da IJnicbdc de S~ úde Sinta Mari, em 30 ml. O l'e1)t'l!Sent.llllc d.a Sccn?t.111.! 

Municipal de ( rlUCi1;5o nJo se oi,&. apeur de 1pont..1r que os cbc!os apresen t.1dos no estudo 

fol'llm rerifiCl.dns. Na M!ltilêtlcla, repruentante d• Unidade de PfaneJ,llmen10 Temtt;H1al, c,iplon~ 

sobrt'osern.id0sde lmpaet0de11 lr!nhanÇi,refe111nte ao p,oussoadmin ktr:1tl1104ó454/2022 

~obre dois loteament,:,s, local~~ no B,aim, Vcnc:u. cujcl projeto a!n:la cncon:f>M! ,m 

tnMltaçJo /unt,:, ao 6'po mettopol!Uno (COMEC - C~rdt~!l!J da Rti:l:IO M~ropoí<:1~ de 

Cunn t,;i), pretlende gwnr no Ult.lll 9S kit~ re$idcnci;~ {31 lotes - lnveJt Villii;e e 64 lotes lnven 

VentH). O estudo prupõc il doação de RS 37.S28,7S. refe,ente à td iflaç:io de 3S m2 p;,,a 

amp!laç2o do CMEt O rcp~ nt:mtc da ~cn-tarl• Municipal de [duaµo entende que I mcdid-1 

plOPOllil cst.i .:ib:lixo do ne«s!Jrlo, entretan to não oc-6e. Dado Pl'Ollll~imcnto, o 

rcpr~ni;,n1e dll Unlll:idc de Planeitmeft(o Territori;i~ explaM sobre o estudo de lmp.xto de 

vilinh~11y1, rcfcte11te a0 proce"o admlnr.;tr~t!"° S1328/2022. tiauindCHC c!e cnndofflínlo 

rl!!$1dendal com 185 11nld.:>des h1bituioni1is. 10Q11.udo na Rua Jos~ CaJJtódio d«; Santos.1096 ni:i 

l!,ajm, Eucal!p\O\, O estudo prop5e o apone de RS 3S0.000,00 11m.1 Patterla PIJ bllC'O Pri\la3 

P.llr.l a ~menlilçJo d1 K~ Josi Custód!i:i dm Santos e ii eL,hor::içJ.o dos p,oj~i:is ~rios 

lpavlmenl~ç:íi:i, drena.;em e pJisai:ll;nco). O ~pn:i:entame da s«i-etatla Munidp,i,I de Eduu~i:i 

otnerva que a p1upom aprunnt.ld:i n.,o mltf&,i os lm!MI= relaclonados n• parta. enueunti:i. 

nio se opllc. N:i cunl!nuid.:lde d:, rcuflllo, o rRpresenuinte d1 Unidade de Planejunwnto T~riwrial, 

sobre a csrudn de ilnpaao de vb!nhal!Çll. referente ilO pro.:es50 ,1dmlnlwat!110 

61S0112022, tnlt:indo-sc de condomlnio misto com 144 unidades habittdonals e 2 ..-.idade,, 

C11mc1cl.ll,s, l001llz~do na Avenida Br1111, m Bairro Eualiptos. O enudc propõe que C111TC(!lo dCIS 

dcfellcs da calçada cm frente 1os ~uip~mcntos pUb~cm loczli,:idcs na Ru:i Pc~uelro, num 

tot.:11 de lfl>m e a exctu~o de p,M mentaç:io em pa~r no cstacionllrJU.'nto d1 Unkl1dc de Saude 

Hortêntiu, apf01tlmadamen1c 900 m2. O n:"~t.lme d1 Unidade de Plan~ITlffltO. ~ l"I! 1 

t r,:,c.11 total do p;;,nli!io no trctho proposio, Aatado a WEeitllC e ts mt'd",du proportu, c:om 

rus.:ilva do reprc~ri l:lnte d~ Sccrclaria de EduQç,o que não te(ldO mltig;i,lio dos lmpauos na 

p~ta. n: o St" opõe!. Nnrl:i tNls hr,,cndo a ser tr.llldo. dt1Me por cnccmda a preitnt~ rc11ni3o, e 

PGI' str Cllpres.sloda V!' rd;,de,~ 1 presen~andev;cbmente an in;ida pelos presen1es. 
, ..,. I __ .,.-· 

L\(iL 
Tatlanc de Ah1'1eL~t~:y Albelm Givantldi:i fr.mc,sco Pesa 

Rcpr=nt1n1e da Seaetan.11 Muntei~I de Sec. Munici~I de Pl;mc,.amcn10 e Flnanç.is 
Assktêncii Sxlal 

Rua Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande - PR - Fone/Fax: (41)3627.8500 - Res onsável: Robinson Fi eiredo Lima 


