
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico 22/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2022 
PROTOCOLO Nº 2177/2022 

Processo Administrativo nº. 52/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2022 

1. Aos treze dias do mês de junho de 2022, autorizado pelo Pregão Eletrônico nº. 22/2022, 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 sob 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, inscrita no CPF sob o n.º027.705.469-96, OAB/PR 42.955, e em conjunto com o Secretário Municipal de Defesa Social Sr. Rui Noe Barroso Torres, inscrito no CPF sob o nº. 723.027.479-68 e o DETENTOR DA ATA KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 21.690.964/0001-89, lnscriçãoEstadual nº. 90684675-67, Inscrição Municipal nº. 710606-0, com endereço à Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 468, Bairro Cabral, Sala 407, Curitiba/PR, CEP: 80035-120, Fone: (41) 3155-6080 (41) 99669-6491, e-mail: kalesi.licita@gmail.com, neste ato representado por Carlos Alberto Hey, inscrito no CPF/MF sob nº. 829.080.109-25. 

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 07de junho de 2022, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com objeto a "A aquisição de coletes balísticos nível Ili-A para atividades diárias da Guarda Municipal, em atendimento à solicitação da Secretaria de Defesa Social." 

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$ 165.630,00 (cento e sessenta e cinco mil e seicentos e trinta reais), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou indiretos, sobre a execução do 
objeto. 
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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 22/2022 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. 22/2022. 

3. A entrega dos COLESTES BALISTISCOS deverá ser realizada em até 30 (trinta) 

dias corridos, contados da assinatura do contrato. 

3.1. Justifica-se o prazo de entrega em razão do vencimento dos coletes, o qual 

vencerá na primeira semana de julho/2022 por este motivo não haverá dilação de 

prazo para a entrega. 

3.2. A contratada deverá efetuar a entrega no total adquirido, integralmente, às suas 

custas, na Sede da Guarda Municipal, situada à Av. Venezuela, nº 247, Eucaliptos -

Fazenda Rio Grande/PR - fone: (41) 3608-7660 junto ao Guarda Municipal Cláudio 
Andrade. 

3.3. As especificações/características dos itens, bem como todo o descritivo estão 
fixados no Termo de Referência Complementar ao Anexo 1. 

3.4. A Contratada deverá oferecer garantia de no mínimo de 12 (doze) meses para o 

item da presente licitação. O termo de garantia deverá ser entregue no ato da 
entrega sob pena de não recebimento do objeto. O termo de garantia ou equivalente 
deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma 

garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida e o ônus a 

cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo 

fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instruções e uso do 

produto em linguagem didática. 

3.5. Independentemente da entrega do termo de garantia, a contratada obriga-se 

pessoalmente a garantir todos os produtos fornecidos contra quaisquer defeitos de 

fabricação, funcionamento pelos prazos estabelecidos no item 3.4. 
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3.6. A CONTRATADA garante ao CONTRATANTE assistência, em razão de 
problemas e/ou defeitos eventualmente decorrentes dos itens objeto deste Pregão. 

3.7. As despesas com o transporte (ida e volta) do material defeituoso será de responsabilidade da proponente ou do fabricante. 

4. A fiscalização da ATA de Registro de Preços será exercida pelo servidor Claudio Moyses Araujo de Andrade, o qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata de Registro de Preços, e de tudo dará ciência à Administração. 

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

4.2. O fiscal da Ata de Registro de Preços deverá acompanhar a entrega para efeito de verificação de conformidade dos itens, e nos casos de não estarem de acordo com as especificações pactuadas, o fiscal da ATA Registro de Preços poderá suspender o recebimento e devolver os produtos de imediato. Havendo divergência em relação à qualidade, tamanho, especificações ou quantidade do objeto, a empresa tem um prazo máximo de 05 (cinco) dias para a reposição. 

4.3. O 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. 

4.4. A 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. 

5. Os coletes balísticos 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, tamanho. resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega. 

g 
Documento ass inado digitalmente 

b CARLOS ALBERTO HEY 
Data: 13/ 06/ 2022 16:45:43-0300 
Verifique em https://verific.ador .iti.br 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
3 



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

Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico 22/2022 

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. O 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 05 (cinco) 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 itens não substituídos, corrigidos ou 

não complementados, em conformidade com o item 12, 11, "c" desta Ata. 

5.4. Em caso de diferença de tamanho, quantidade ou qualidade, fica a Contratada 

obrigada a providenciar sua troca no prazo de 05 (cinco) 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 10 % (dez por cento) 

do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em 

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

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

na Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade. 

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 ). 
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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 contados da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico do Município. 

7 .1. 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 .1.1. 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. 

7 .1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro estará condicionado à apresentação de notas fiscais de períodos diversos, sendo uma de data próxima ao certame e outra de data próxima à ocorrência que resultou no aumento de preço. 

7.1.2.1. Havendo impossibilidade de apresentação de notas fiscais a empresa 
deverá expor sua justificativa, a qual deverá ser submetida à aceitação do(a) 
Secretário(a) Municipal. 
7.1.2.2. O pedido de reequilíbrio econômico deve ser realizado através do 
protocolo geral da Prefeitura ou via e-mail: empenhos.comprasfrg@gmail.com. 

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: 

1 Código Reduzido 1 Funcional 
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121.01 14.422.0044 2.104.3.3.90.30 11000 

1 O. A Detentora da Ata obriga-se a: 

10.1. Efetuar a entrega dos itens 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; 

10.2. 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 05 (cinco) dias o item 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 48 (quarenta e oito) 

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; 

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. A empresa contratada será responsável direta e exclusiva pela execução do 

objeto e consequentemente, respondendo civilmente, criminalmente e 
ambientalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução deste, venha 

direta ou indiretamente causar ao Município ou a terceiros, sendo punida com 
sanções administrativas de acordo com a Lei nº 8666/93; 

10.8. Cumprir integralmente com as exigências constantes em edital e no Termo de 
Referência complementar ao Anexo 1. Documento assinadodigitalmente 
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11. A Contratante obriga-se a: 

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

11.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item 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 civis e criminais, ressalvadas 
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: 

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 
1 O (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 % 
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(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 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4 º 
da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo de multa de 1 O % ( 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. Documentoassinadodigitalmente 
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Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83.823-901- rori~trêlx l"+ 1J .,0.::.1-0::>uu 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico 22/2022 

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. 

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. Documentoassinadodigitalmente 

g ••I,.. CARLOSALBERTOHEY ,ILIJ Data: 13/ 06í 2022 16:59:13-0300 
Veri fique em https://verific.ador.iti.br 

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 22/2022 

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 (KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI) 
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 
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 

Documento assinado digitalmente 

g • . 1..., CARLOS ALBERTO HEY 

Rua Jacarandá 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR- CEP 83 82 "11 oata:l3/ 0GJ20221G:39:39-o3oo 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE - PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico 22/2022 

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 22/2022. 

17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Eletrônico nº. 22/2022, 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. 

Fazenda Rio Grande, 13 de junho de 2022. 

P/ contratante: g 
Documento assinado digitalmente 

b MARCO ANTONIO MARCONDES SILVA 
Data: 24/06/ 2022 16:45:53-0300 
Verifique em https://verificador.i ti.br 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Documento assinado d igitalmente Prefeito Muni ci pa 1 
RUI NOE BARROSO TORRES 
Data: 21/ 06/ 2022 11:15:32-0300 
Verifique em https://verificador.iti.b r 

Rui Noe Barroso Torres 
Secretário Municipal de Defesa Social 

P/contratada: g 
Documento assinado digitalmente 

b CARLOS ALBERTO HEY 
Data: 13/ 06/ 2022 15:50:38-0300 
Verifique em https:/fverificado r.iti.b r 

g ub 
Documento assinado d igitalmente 
DEBORA LEMOS 
Data: 21/ 06/ 2022 13:18:52-0300 
Verifique em https://verificado r.it i.br 

Débora Lemos 
Procuradora-Geral do Município 

OAB/PR 42.955 

Carlos Alberto Hey 
KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Testemunhas: Documento assinado d igitalmente 

g • .,1,. JENNIFER LAND MORO MONTEIRO •\IJJ Data: 13/ 06/ 202216:07:41-0300 
Verifique em https:fi'--erificador.iti.br 

g 
Documento assinado digita lmente 

b ALYSON COSTA FERNANDES 
Data: 21/06/ 202210:52:56-0300 
Veri fique em https:/ /verificador.it i.br 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2022 
PROTOCOLO 2177/2022 

Processo Administrativo nº. 52/2022 

ANEXO 1 - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

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

Grande. 

Prezados Senhores, 

Eu, Carlos Alberto Hey, representante legal da empresa/organização KALESI 

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 

21.690.964/0001-89, 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. 

g uh 

Fazenda Rio Grande, 13 de junho de 2022. 

Documento assinado digitalmente 

CARLOS ALBERTO HEY 
Data: 13/ 06/ 2022 15:46:47•0300 
Verifique em https://verificador.iti.br 

Carlos Alberto Hey 
KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Rua Jacarandá, 300 - Nações - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.823-901- Fone/Fax (41) 3627-8500 
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Diário Oficial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

••• 
FAZENDA 
RIO GRANDE 

SECRETAnlA MUNICtPAL OE 
OBRAS PUBLICAS 

PORTAR!A Nº 00712022-SMOP 
De 24 de Junho d e 2022 

SÚMULA: ·oeslgnar Ges1ora de 
contratos da Secretaria de Obras 
conforme especifica". 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
OE FAZENDA RIO GRANDE. Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo decreto nª. 619112022. 

RESOLVE 

Art. 1•. Designar a servidora Crlstlane de Castro Costa, malrlOJla: 352623 ocupante do cargo de Asslslente Administralivo, para atuar como Gestora de contratos responsável pela Secretaria Municipal de Obras Pub~cas. 
Art. r. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposlÇ(les em contrário. 

CUMPRA.SE e PUBLIQUE-SE. 

Jose Car1os Szadkoskl 
Seuelário Municipal de Obras 

Decreto 6191/2022 

S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordl!nação de Comratos 

EXTRATO DO CONTRATO N" 05612022 - 1D 3704 

CONTR. .... TANTE: Município de FAZENDA RIO GRANDE, Est:1do do Pamni. eun1 s.!dc :li Ruu J11tlll'llnd6 n• 300 . Bai rro Naçõi:,cm Rio Gnmdc. inscri to oo CGC!Mfo• 9S.42l.986.IOCHJ I-O~. omc 110 rcpr,::,cn1adopclo(1) PTdcilo (•) Munieipol. cm pleno u.n-dcio de seu momda10 e íu~ Sr. Ma~ Antonio Mnn:oodea Si!Vll. poruidor dD C~uln de Identidade RG n~ 9.29!1.397-8 SESP/PR e do CPF!Mfn•043.ll!6.889--17,e 

CONTRATADA: DEZEMBRO MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ElREU 
OBJETO: L.ixal: BaifT"O EUC11liptos: P11vimcnlllÇ~O ufiiltie11 llc viu urbun.1 cm CBUQ com de 4.070,30 m2 • incl11i 11do ffl"VÍÇOll picliminarcs. tem1plcn;i1:1e1n. base e sub-bosc. rc-.•c:s1imc,110. mei.,.fio e sorjtta. scn·iços de l.lfmloizaç:lo, sinalii:lçlo de rinsim, SCl'\"iços clivmos, drcrulgcm e C!Ulli0:11 2 tccno16gicos. Trecho: A~·,:nido d:is Amcri1:u DCC$:SO a Rodovia Mui;inal Pi,111 Norte BR•I 16 • M6.S6in Á~:i P:ivimcm:icb: 4.070JO m1 Colo,;.iç!o de pbc:is de coniunic:i,;¼o viswr,l. 11 obr.l dc1·cri se, o.eçulllda cm coníormid:idc com o projcco. cspcc:ificaçf,cs 1(Çlli..:as. memoriais e dcm•is documcn1os. SAMS2. 

VALOR: RS 1.76~.0~9;!7 (Um milhão. scl.:L"cnlus e scsse:nb e dn~o mil, trinu e uuYC rcni, e vime e :Ide cc.u1,wu,). A,~ 1:om D uccuçio 00 objcco deste Com rato corrcriio a At,::éncio: 4314-1 . Conw Coffcntt:3S679-4.CV 424/20 10, f011 rell.729. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (tcnt11 e oi1cn1a) dia.~ con11dos a p;u-tir do 21• (viPmo primeiro) dia d:i dn1:;1 da assinmw,. do Contr:tto de Empn:ici.da e de acordo com o csmbclccido no crort0~111a tisko-fin:wr;ciro. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 {tre:i:c,llu, e JCSS(IIUI) di ms. 1:<11110<.los da. llalll da eui11111ur1. do C..111nno de Emprcit~&. 

DATA DE ASSL"l'ATURA DO CONTRATO: 27 de junho de 2022. 

FORO: Comi,ra de Fa:unda Rio Grande, Es1adodo Paraná. 

Fatcnda Rio Gr.u,dc. :!7 dc junho de :!022. 
Coordenação de Contnuos 1 

. . . - . -
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

ESTADO 00 PARANÁ e . 
. 

PRt:G.4.0 ELl:.7"RÔNIC'O N". Jfl/2022 

AVISO DI:: CONTINI IIOADI:: 
1 'CO;',' \'OCAÇ,\O l'ARA OEMON:!!ffRAÇ,\O 00 SISTEMA(AMOSTRAJ 

Nl'I .:umprimcn to <W cxig.~111:W .:stahclcdibs nu ilcm 13 du Ediml d1: Prcg:lo Eku\lnku n~ 30f.!021. C('>m c-hj1:10 a {""o,n r.tta\-iiu de cmp=• .:sp<:1:b !iz.-id.t 110 f, ,rn.:..-imcmo de sn!i,ção in(om1a11:1.1ub p;im Cic,mio PU!-li..-:i M11ni..:i11a!. cm ambi.:mc web $Oh o mud.·lo de t ('ffil'litll\-lc cm nu,~n ({""J,o.,d ). 1i,.>drnd11 ,lc fomia •·m11lacb i11.;l11 inõ,...,.... no oh;c1u o lkcnd:1111..-11 111 e os scr,.·i,:os ,!e c,,n1..-r.;31> ck ,b<lo.... irupl~ni:iç~,,. lf.:iruuru.•,uo, :imL11...C,: n..l 1nc1110 \k dad!JS 111,uiut,:11\,s,J k ~ l • .:u1T>:t11 :1 e ,:wtu1,.·11.. bc,n ç,,1w., ,-,1p,.•rt.: 1C:"11cv. 1i.i~ i.rca~ d,: Saú,.k. e :lollmmistl'!ç3', Gc.-.d. co"'ucamos a li<:i1 :1n1c rcl:ic iom,da p~ra 11im:so:nu.,;~o do s islcnw nu dato tk 27 de junhu til' 2022 à:,: 09h00min . cunfomi.: squc: 

EMl'ICESA LOTE liITHA SIST~MAS LTDA· CNPJ: 00.4$6JIMIOIIO l...(i7 

A dcmon:sll"~ç5o ,~-,.·e inkio hoje di:i 27 de junho de 20!2. :w:ndo l\.-:ili1llda na scdl:: do unanK:ipio. EnJen..-.;.:i: ,\ vcoidii. Jacar:tndi 300. 1':u:atd:i Rio Gmnde - PR. cum inicio âs 09h00min ~lf M 16h00min. 

t·m rumnrin1co19 an hrm 1 \ do t"d iM informur uur a drowo,oocio rrr;i nwfioni,t11dr 1lé1h l6bOOtln dia 0J 1kinlhntlr?021 

1::u:,;ndaRil'Gr.mdc.27dcjur1h(ldc 2022. 

b ·cl~•n Cristin11 d11~ Santos Abn:u .'i. f'-crdra 
Pr.:i;o.: irnMunidp~I 

Pnruui,1341:!022 

S ECRETARIA MUNICIPAL OE AOMINISTRAÇÃO 
Cowdi·rr::v;iia de Comrcros 

- -·-··---EXfRATO DA ATA OE REGISTRO DE PREÇO W'~Õzmãii----
PREGÃO ELETRÔNICO N~. 22/2022 

lobJ•t?: "A aquis11;:ao de coletes ba1isttco.s ni~el Ili-A para atividades diárias da Guarda Munleipal, em alllndlmento â sollcltaç:lo dai Secrt!taria de Defesa SodaJ: Prazo de Vigência: 12 (doze) meses conto100$ da publicaçlo da Ata de Registro de Preços no 

1 

Diário Oficial E!etrõnico do Munfciplo; 
Proceaso Administrativo: 5212022: 
Protocolo: 21n12022; 

1Data da Assinatura: 13/06J2022. 

!Oet&ntor: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI; ' CNPJ: 21 .690.964!0001-<19; 
ln&criç.ão Estadual n•: 9058467~7; 
Inscrição Mun!clpal n•: 71 0606-0; 
EndereÇO: Rua Deputado Joaquim JO&é Pedrosa, 468. Bairro Cabral. Sala 407. Curitiba/PR: 

!Administrador. Carlos Alberto Hey; 
CPF n": 829.080.109--25· 
Valor Tota l: RS 165.630:oo (cento e sesserua e cinco mil e sels:en1os e trinta reais} . 

PREFEITURA MUNJOPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANA 

HOMOlOGAÇÃO DE u arAÇÃO 

O PREFEITO 00 MUN!dPIO DE FAZENDA RI O GRANDE, Emc!o do Paran;J. no lllO de suu atrtbu tções lesab, HOMOLOGA a ConecrTiinml Pi.iblla nR 003/ZOU, a qual tem ecmo 
objeto a "Co11tnrtação de emprua par.i Pavimentação 1sfjlt[Q de viu urbar:u em C!UQ com ~rea de 4.070,30 m•, Incluindo serviços preliminares, tu:-aplanagem, bue e sub-base, 
revmlmento, melo-flo e sarjeta, servl;os de urbanluçJo, slnaltzação de trãnstto, serv!ços 
dlvers:,s, dn?nagens e el'\Q!os teato!óglcos", e ADJUDICA o objeto em favor da li ci tante 
Dezembro Mineração e Pavlmenta,;lo EJ~II. pessoa Ju rldlca lnsah:a no CNPJ nt 
27.657.370/0001-52. wnctdo~ do objeto~ lldtação em eplgn,fe, tom o valor global de R$ 
1.755.039,27(11mn,llhãostttcen1oseSUlientaednc:omlltr1ntaeno"erei1lse v1nteesete cent:1vos). 

O pro~euo atendeu a Jeglsl•ção pertinente em toda sua tnimlU~o, eonf:mne Parecer n1 39l/2022c!a Pfo(UradorlaGeraJdoMunldplo. 

htendaRioGrar.de/PR,27de junt,ode2022. 

MARCO ANTONIO MARCONOES SILVA 
PrefeitoMunlcip~I 

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


