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

Coordenação de Contratos 
Pregão Eletrônico nº 80/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 80/2022 
PROTOCOLO 40655/2021 

Processo Administrativo nº. 172/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 

1. Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2022, autorizado pelo PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 80/2022 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 Obras Públicas, Sr. Jose Carlos Szadkoski, inscrito no CPF/MF sob o 
nº. 283.091.469-49 e o DETENTOR DA ATA GC MINERAÇÃO L TOA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 39.709.173/0001-19, Inscrição 
Estadual nº. 90868503-27, com endereço à Rua Benjamim Claudino Barbosa, nº 
13.785, Bairro: Zacarias São José dos Pinhais/PR e-mail: 
controladoria@grupocotragon.com.br, telefone: ( 41) 3283-5892//99257-8556, neste 
ato representado pelo Sr. Bruno Claudino, inscrito no CPF sob nº. 048.627.959-60. 

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 80/2022, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 18 de outubro de 2022, 
bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS com objeto a "Aquisição de saibro de solo residual 
arenoso-argiloso para manutenção do sistema viário conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas". 
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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$ 1.423.500,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil e 

quinhentos reais), 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. 80/2022 e seus anexos, sendo os mesmos 

considerados suficientes para, em complemento a esta ATA Registro de Preços, 

definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem 

como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado e 

todos seus Anexos. 

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. 

80/2022. 

3. A proponente vencedora deverá operar em todos os locais indicados pelas 

Secretarias, nos limites do município de Fazenda Rio Grande - PR. A prestação do 

serviço deverá ser realizada em até 5 (cinco) horas após a emissão da Autorização 

de Fornecimento. 

3.1. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou 

recusa de entrega. 
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4. Os itens registrados 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 05 (cinco) horas corridos de sua entrega. 

4.1. 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. 

4.2. No momento da entrega o responsável pelo recebimento poderá recusar o item 
se este não atender às especificações do Edital, devendo a Contratada substituí-lo 
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.3. 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 de Registro de Preços. 

4.4. A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores Dênis Debatin, 
matrícula nº 352.599, como fiscal de execução e Cristiane de Castro Costa, 
matrícula nº 352.623, como fiscal de gestão, designados pela Secretaria solicitante, 

os quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata de 
Registro de Preços, e de tudo darão ciência à Administração. 

4.5. Os representantes da Contratante deverão ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução da Ata de Registro de Preços. 

5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente 
adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Registro de 

Preços. 

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 nº 8012022 

5.1 Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da 

Ata obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados 

da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena 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" da presente Ata. 

5.2. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a 

providenciar sua complementação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da 

notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena 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, 11, "c" da presente Ata. 

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de 

depósito bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação 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 rsido 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 DOE 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 
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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: 

Código Reduzido Funcional Fonte 

192 08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30 1000 

193 08.01 15.452.0042 2.034.3.3.90.30 1512 

200 08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30 1000 

202 08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30 1000 

1258 08.01 15.452.0042 2.035.3.3.90.30 3504 

1259 08.01 15.452.0042 2.036.3.3.90.30 3504 

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 24 (vinte e quatro) horas o produto com avarias ou 

defeitos; 

10.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 

objeto do presente Termo de Referência; 
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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. 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. 

10.8. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 

10.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração; 

10.1 O. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
na qualidade e quantidades especificadas, nos termos de sua proposta; 

10.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros; 

10.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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10.13. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução dos serviços, os quais devem 

estar devidamente identificados por meio de crachá; 

10.14. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

10.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 

caso; 

10.16. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços; 

10.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

10.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, 

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do§ 1° do art. 57 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

10.19. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação 

exigidas na contratação; 

10.20. Executar o objeto conforme itens do anexo 1, contados da emissão da outorga 

do contrato ou outro documento equivalente; 

10.21. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos 

decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste 

instrumento ou por erro relativo à execução; 
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10.22. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissão ou erro na 

elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesa para o 

contratante; 

10.23. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

11. A Contratante obriga-se a: 

11.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus 

Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(es) 

especialmente designado(s), anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

11.5. Expedir as comunicações dirigidas à CONTRATADA e exigir, a qualquer 

tempo, que seja refeito/entregue qualquer serviço/objeto que julgar insuficientes, 

inadequados ou em desconformidade com o solicitado; 

11.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

11.6. 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; 

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

de servidor especialmente designado; 

11.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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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: 

li. Multa, nos seguintes termos: 

b} Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 2% (dois 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. 

e} 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. 

d} 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 produtos não substituídos, 

corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, 

prevista na letra "e" e perdas e danos. 
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e} 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. 

f} 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 
1 O, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias. 

1 - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
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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 ou da 

Proposta Atualizada, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

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; 
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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. 

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 
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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 (GC MINERAÇÃO L TDA) 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. 
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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 º 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. 
80/2022. 

17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus 
dispositivos, o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 80/2022, 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: 
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ANEXO 1 - TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA. 

Fazenda Rio Grande, 21 de outubro de 2022. 

P/Contratante: 

Assinado de forma digital por 
MARCO ANTONIO 
MARCONDES 

MARCO ANTONIO 
MARCONDES SILVA:0431868891 7 
SILVA:04318688917 Dados:2022.10.25 12:05:09 

-03'00" 

Marco Antonio Marcondes Silva 

Prefeito Municipal 

Documento assinado digita lmente 

L..., JOSE CARLOS SZADKOSKI 
U r Data: 24/ 10/2022 13:29:54-0300 

Verifique em https:;/ veri ficador.i ti.br 

Jose Carlos Szadkoski 

Secretário Municipal de Obras 

Públicas 

D E BO RA ~::~a~~:~e fonna 
DEBORA LEMOS LEMOS Dados:2022.10.25 
10:44:43 -03'00' 

Débora Lemos 

Procuradora Geral do 

Município 

P/Contratada: 

Testemunhas: 

g .b 
Documento assinado digitalmente 

CAROL IUNG 
Data: 26/ 10/ 2022 08:34:11-0300 
Verifique em https://verificador.iti.br 

Documento assinado digi ta lmente 

BRUNO CLAUDINO 
Data: 21/ 10/ 2022 13:50:07-0300 
Verifique em https://veriftcador.iti.br 

Bruno Claudino 

GC MINERAÇÃO LTDA 

goub 
Documento assinado digitalmente 

SIMONE APARECIDA ANCAY RODRIGUES 
Data: 26/10/2022 08:36:21-0300 
Verifique em https:// verificador.it i.br 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 80/2022 

PROTOCOLO Nº 45302/2022 
Processo Administrativo nº. 172/2022 

ANEXO IDO CONTRATO-TERMO DE INTEGRIDADE E ÉTICA 

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

Prezados Senhores, 

Eu, Bruno Claudino, representante legal da empresa/organização GC 
MINERAÇÃO LTDA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 39.709.173/0001-19, 

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°"b 

Fazenda Rio Grande, 21 de outubro de 2022. 

Documento assinado digitalmente 

BRUNO CLAUDINO 
Data: 21/ 10/202213:47:31·0300 
Verifique em https://verificador.iti.br 

Bruno Claudino 
GC MINERAÇÃO LTDA 
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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: 172/2022 Licitação: 80/2022 - PE 
Fornecedor: 24459 - GC MINERACAO LTDA 

10-11-0032 Saibro para manutenção do sistema viário - CIF (A ser 
transportado até o local indicado). 

Marca do Produto Un.Med. Qtde Cotada Descto(%) 

Data da Homologação: 18/10/2022 

TON 37.500,000 0,0000 

Total do Fornecedor --------> 37.500,000 

Fazenda Rio Grande, 21 de Outubro de 2022. 

Documento .1ssinado digitalmente 
BRUNO CLAllDINO 
D..-1ta : 21/ 10/2022 13:45:42·0300 
Verifique e,n https://veriíicador.iti.br 

Página: 1/1 

Preço Unitário Preço Total Situação 

37,9600 1.423.500,00 Venceu 

1.423.500,00 



Diário Oficial Eletrônico 
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Co11rd,:nuçiio d~ Camrut,IS 

Valor Total: R$ 1.938.00 (ma e novecentos e trinta e oito reais). 

Detentor. BRAVA SUL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E!RELI; 
CNPJ: 42..418..039/0001•73; 
Inscrição Estadual n": 9089722~10; 
Endereço: Rua Jaif Balista de OUveira, n• 166, Cidade Industrial- Cvriliba/PR; Administrador: Adriano AraUjo Camargo; 
CPF r,-: 078.763.079-90; 
Valor Total: R$ 7.499,97 {sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). 

Detentor. NEUZA WEIZAN1 SINKUEVllZ 50380486920; 
CNPJ: 44.923.685/0001-1 3; 
Inscrição Es tadual n": Isenta; 
Ins crição Municipal n•: 17 .02.993.360-2; 
Endereço: Rua Hélio Saldanha, n• 61, bairro: AhU - Curitiba/PR; Admlnlsb;tdor: Neuza Welzanl Slnk.uevitz; 
CPF n-: 503,804.869-20; 
Valor Total: RS 600,00 (seiscentos reais). 

Coordetiaçlo de Connto.s 

SECRETARIA M U NI CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coordenar;iio de Cou1ra1os 

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N•04812022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nª 60/2022 

Objeto: •Aquisição da dmefas de monitoramento lnduindo o fornecimento dos eQl.llpem enlos e materiais necessãrios e Instalação nas Secretarias do município de Fazenda Rio Grande, em atendimento à solicHação els SeCllltaria Munlclpal de Administração." 

Leia-se; 

Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento de pneus, cãmaras e protetores para manutenção/troca de pneus de vefculos da Frota Municipal e do Corpo de Bombeiros do Munlclplo da Fazenda Rio Grande, em atendimento â sOlldtação da Secretaria Munlcípal de Administração.· 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Coonkm1çiio de Cnnira1w 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 50/2022 
PREGÃO El.ETRÔNICO Nº 80/2022 

Objelo: "AqulslçAo de saibro de solo residual a renoso-arg iloso para manu1enção do sistema viário conforme solicitação da secretaria Municipal de Obras Públicas."; 
Prazo de Vlgl ncla: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato da ata no DOE do município; 
ProcHso Administrativo: 172/2022: 
Protocolo: 40655/2021; 

Data da Assinatura: 21/10/2022. 

Detentor: GC MINERAÇÃO LTDA; 
CNPJ: 39.709.173/0001-19; 
Inscrição Estadual n•: 90868503-27: 
Endereço: Rua Benjamim Ctaudlno Barbosa, n• 13.785, Bairro: Zacarias - São José dos Pinhais/PR; 
Administrador: Bruno Claudino: 
CPF n•: 048.627 .959-60; 
Valor Total : RS 1.423.500,00 (um milhão, qootrocen1os e vinte e !rés mil e quirwleolos reais). 

Detentor: SAIBREIRA MARIANDRE LTOA; 
CNPJ : 07,074.670/0001--00; 
Inscrição Estadual n•: 903301 83--01 ; 
Endereço: Rua Pedro Zanão, n• 547, Bairro: cachocira/Agaraú - São José dos Pinhais/PR: Admlnlstnldor: Afranio MachadO; 
CPF n•: 047.822,339--06; 
Valor Total : RS 474.500,00 (quatrocenfos e setenta e quatro mil e quinhentos reais). 

ATA REUNIÃO DA COMISSÃO MUIJISSETOAIALDE POÚTIC.AS PÚBLICAS 

Aas vinllt dias dom~ de Julho do eno dt dois m!I t vlnt t e doif ~$ qu.11oru horas n'.!llnidm ,,.. ,-ala 
cfo ri?uniõts do Gahlnett! do Prefeito, :,ruen:e os membros d,11 Com!Wo Mulnl5e\ori.1I de Polirias 
Publica!, que 11b11hto sulncres-em a pre:sente atll, Em ateo1Hn1cnl0 i de conv00ç:lo o\ rnl'mb10, 
:inallu ram os usuntos dispcnos l!'m ~uu.. 

O repni,em.int, da Unidade de Planei•mcnto Territorial, e-1'1,11\ól sobre o ffl\/do de lm~1e10 d; 
\/Uir1hanç1, re(er.mte ao proce20 adm!nlstr.i tlvo 455%/2022, tnit:1 :'\do-s.e de condom!nlo 
residencial aim M unidades habll:Jdon.:ili, locillza,:lo rui Rui leres.iN. 150 no Bairro Em~ s que 
propõe a amplia{3o da Uriidade de SmUde Santa M•rla em 30 m2. O represent.1n1c ,:l.;i Secrc:;ria 
Municipal de fd uc:iç.'lo l\3o se o~e. apes.ar de apo,,tar que os daCM •P_,.tallos no esi.ido 
foram retlllc;u1os. Na :i.eqe<ênda, represenante da Unldi::le de ?li,wjamer1to TerrillM'PI. t•P1:tna 
~bre os estudos de ln1pact0 de vllin/\ançi. ref.,r1mt.e: iO proc~I.O adml<1lnr.it1~0 4645C/202l 5Gbre do!,; lotc:imentoS, loalir:idos no B~i110 V.:nea, w;o prvjeto ainda encontn-s.e em 
tram1ta~3o junto ao ótJio metr0p(l11t.ino jCOMEC - Coordenai;Jo da Rct;ião Me(lopoh:;ana de 
Cunno;), pretende f;O!!'llr no total 9S lote~ r~~na.iis (31 lotes - ln•est V1llage e 611 lo:es lnvut 
Yenea). o es~ propõe a do;~ de RS 37.S2a,n ,, r, ferente a ~ffiaçk de 35 ml pana 
ampliii1çllo do CMEl. O represent;nte da Secretaria Municipal de Edut.11~0 enande que a ,nt:di(l;I 
p,oµoSI.I está ,1b.-ii10 do n=!Jrlo, entretan to n1o :1e: opõe. Dado p1ossie;uifl'l('flto, o 
fO!prc,.en~nte da Unid,1de de P!anej1mento Ter1itoriat, ellplana so bre o dtudo dç imp,1~\o de 
vilinhan,;,,, referente ao proc~o adm~i:s;tr.1óvo Sl32!/2C22, tr.it;mdO-$C de cnndomlnlo 
resõd~m:1'1 com lBS unidades habitaitionals. loalb.ado l'lól Rllil Jo~ Cul16dio dM S.lntos,10% no 
B.airro (ualiplos. O estudo propl)c o aporte d i: RS 3S0.000.0C p,1r.1 uma P.ir«rill Público Privada 
IJ'l"il a p;i'limcntaçllo da l\!,ja Cv.!ótfio dos S..ntm e a efaborat!lo dos projetos nece!Jr~ 
(pavimcnta~o. dren.1,em e pa iugl!ifl<:Q). O repr,;,scntantt da 5ecrettu1a Municipal de Edtl(açJo 
olnervi que a p1op0$U apresencib n.:IQ m'llt;a os ln:pactos reladona::los 111 PISQ, entrearrt<'I. 
nlo se opüe Na wntir>uktade da reur1iio, o repre1,Cnt:11~te da Uni;jadfc de Planeiammto Tcrr ,lorlil, 
caplana sobre o estudo de Impacto de viJ1nhan?, referente ao praceuo idrlMnktr.itll'O 
6lSOl/207.2, tr.ir.indo-w de c.ondominio mino com 144 y111dadei. h.ibitilclon.iis e 2 i.m:d.:idi:s 
comerciais, localltDdo 1'111 Avenid11 Orull, »3 iii,ir10 Euc.rhp tos. O e~tudo pr11põe qua t o11e(.lo do<; 
dtfchos di calçada em fre:nu: aos equip1nienlm públócm loalil.idM n;i Aua ~,ue,ro, num 
tor.il de 185ffl e a e,,ecuçlo de pavin..,.,t.;a~o em p;.,v,,:r no c:stacion:imenro dll Unlcfode d~ SaUde 
Hortêncl;u, apl'tlllrnadarrieme 900 m2. O represrrnt:tnt e d~ Uni<t adt de Plane1,1mento. sr.:11ere a 
tn::ea total ~o pau.,io no tremo ~ opo~o. Ac:11.:ido ;i sur,cstlo e 11 mirdid•• p ropostU, com 
r~tva do re p1escnt.1nte d~ s«retaria de Ei!uc:aç!lo que não t enclo mitli~º c:!os lmpXtos 
p.is~. n!lo se opõe, N~dR mais h.:lver:do I ser traUdo, deu-ie por et1urr.tdi a presente reunl!lo, e 
porserei.pres.são;zid/tauea presen~atac:!evidament.e:a.sslmida pli'IOS presen~ 

"""''':ll,,,lh,,~ "'~""'''"-'"' R~p1ecntante da Secrtt.iria Munidoal de Stc. M 11r11c:ip3I de Plan.ej•rncnlo i: AN!lÇõlS 
Asslsl..náaSodal 
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