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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2020 

 
LICITAÇÃO COM LOTES EXCLUSIVOS PARA MEI, ME, EPP E LOTE COM AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
O Município de Lidianópolis, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados, 
que às 09:00 horas, do dia 02/09/2020, na PLATAFORMA BLL, haverá abertura de licitação na modalidade de PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a preços fixos e irreajustáveis, visando a Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços e manutenção Mecânica de veículos médios e pesados, para atender a necessidade do Município 
de Lidianópolis, para o período de 12 (doze) meses. O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço estarão 
disponíveis no setor de licitação, de segunda à sexta-feira, das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, através dos e-mails:  
licitacaolidianopolis2015@hotmail.com e licitacaolidianopolis2015@gmail.com e pelo site do Portal da Transparência do Município 
http://177.155.91.250:8090/portaltransparencia/licitacoes. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone: (043) 3473-1238. 
 

 
Lidianópolis, 19 de Agosto de 2020. 

 
 
 

Adauto Aparecido Mandu 
Prefeito Municipal 

 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2020 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de 2020, nas dependências da Prefeitura do MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, o 
Exmo. Prefeito, Sr. Adauto Aparecido Mandu, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade, RG nº 9.754.147-
7-SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 222.571.968-30, residente e domiciliado na Vila Rural II (Sebastião Coelho do Carmo), Quadra 
4, Lote 1, Lidianópolis-PR, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, subsidiariamente das normas da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, da Lei Municipal nº 586/2011, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão eletrônico nº 030/2020, RESOLVE registrar os preços para futura aquisição, se necessário for, 
visando a Aquisição de cartuchos de tintas e toners novos, originais e Compatível  para a manutenção das Secretarias 
do Município de Lidianópolis, para o período de 12 (doze) meses, em conformidade com o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a Aquisição de cartuchos de tintas e toners novos, 
originais e Compatível  para a manutenção das Secretarias do Município de Lidianópolis, para o período de 12 (doze) 
meses, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I.  

1.2 - Consideram-se registrados os seguintes preços dos Detentores da Ata, as empresas: W.P. DO 
BRASIL LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Mandaguari, na Av. Amazonas, nº 2.270, CEP 
86.975-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.483.808/0001-28, neste ato representada pela Srª. Carla Cristina Pedrone Fachini, 
brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG 2.152.878-1-SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº 024.538.179-14, residente e 
domiciliada na Rua Manoel Antunes Pereira, nº 735, apto 701, centro, na cidade de Mandaguari/PR, com os preços dos itens 
abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 -  PRETO 
ORIGINAL 

HP 122BK 24,00 R$ 74,00 R$ 1.776,00 

1 Cartucho de tinta Hp 122 colorido original HP 122CL 24,00 R$ 74,00 R$ 1.776,00 
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1 FITA PARA IMPRESSORA LX 300 MASTERPRINT 
LX300 

12,00 R$ 13,90 R$ 166,80 

1 MODELO: FOTOCONDUTOR LEXMARK 
X340/X342 COMPATÍVEL 
TAMBOR/DRUM 

MARCA PROPRIA 
X340/X342 

5,00 R$ 89,95 R$ 449,75 

1 TONER 19A COMPATÍVEL NOVO MARCA PROPRIA 
CF219A 

24,00 R$ 52,50 R$ 1.260,00 

1 TONNER COLORIDO CF 351 AZUL 
COMPATÍVEL NOVO 

MARCA PROPRIA 
CF351 C 

15,00 R$ 34,98 R$ 524,70 

1 TONNER LEXMARK: X340X342 
MODELO X340A11G- COMPATÍVEL 
NOVO 

MARCA PROPRIA 
X340/342 

8,00 R$ 70,00 R$ 560,00 

 Valor Total Homologado - R$ 6.513,25(seis mil, quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos). 
 

A empresa AZEVEDO E PORFÍRIO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 
São João do Ivaí, na Rua Olivier Ferreira de Freitas, nº 954, Térreo, Centro, CEP 86930-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.633.788/0001-85, neste ato representada pelo Sr. Sidnei dos Santos Azevedo, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de 
Identidade RG 5.673.951-3, inscrito no CPF sob o nº 592.798.429-00, residente e domiciliado na Rua Augusto Moraes de Castro, 
nº 887, térreo, Centro, na cidade de São João do Ivaí/PR, com os preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 TONER 280 COMPATÍVEL NOVO PREMIUM CF280A 36,00 R$ 22,97 R$ 826,92 

1 TONER LEXMARK MX 310 
COMPATÍVEL NOVO 

PREMIUM MX310 36,00 R$ 180,00 R$ 6.480,00 

1 TONNER COLORIDO CF 350 PRETO 
COMPATÍVEL NOVO 

PREMIUM  CF350A 15,00 R$ 44,90 R$ 673,50 

Valor Total Homologado - R$ 7.980,42(Sete mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). 
E a empresa MATRIX CARTUCHOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de 

Maringá, na Av. Morangueira, nº 162, Vila Santo Antonio, CEP 870030-300, inscrita no CNPJ sob o nº 04.580.284/0001-93, neste 
ato representada pelo Sr. Fábio Roberto Machado, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG 6.384.610-4 
SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 027.572.159-06, residente e domiciliado na Rua Rosana, nº 275, Parque das Grevileas, na 
cidade de Maringá/PR, com os preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 CILINDRO DR 3442/3472 PREMIUM 
DR3442/3472 

10,00 R$ 58,50 R$ 585,00 

1 CILINDRO LEXMARK MX 310 PREMIUM 289,00 6,00 R$ 239,98 R$ 1.439,88 

1 TONER 12/A COMPATIVEL NOVO PREMIUM 12A 24,00 R$ 19,85 R$ 476,40 

1 TONER 17A COMPATÍVEL NOVO PREMIUM 17A 24,00 R$ 27,00 R$ 648,00 

1 TONER 83/A COMPATIVEL NOVO PREMIUM 83A 134,00 R$ 17,50 R$ 2.345,00 

1 TONER 85/A COMPATIVEL NOVO PREMIUM 85A 214,00 R$ 17,50 R$ 3.745,00 

1 Toner laser CB 540 - COMPATÍVEL   
NOVO 

PREMIUM 540 5,00 R$ 30,00 R$ 150,00 

1 Toner laser CB 542 compatível novo PREMIUM 542 5,00 R$ 38,00 R$ 190,00 

1 TONER LASER CB 543 - COMPATÍVEL 
NOVO 

PREMIUM 543 5,00 R$ 39,00 R$ 195,00 

1 TONER TN 3472 PREMIUM TN 3472 30,00 R$ 57,40 R$ 1.722,00 

1 TONNER COLORIDO CF 352 AMARELO 
COMPATÍVEL NOVO 

PREMIUM CF 352 15,00 R$ 28,99 R$ 434,85 

1 TONNER COLORIDO CF 353 MAGENTO 
COMPATÍVEL NOVO 

PREMIUM  CF 353 15,00 R$ 28,00 R$ 420,00 

Valor Total Homologado - R$ 12.351,13(doze mil, trezentos e cinquenta e um reais e treze centavos). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
 

3.1 - O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através dos órgãos e/ou unidades da 
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Administração Municipal, mediante a elaboração da respectiva Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho. 
 
3.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo: 
a) Número do Contrato; 
b) Quantidade do produto; 
c) Descrição do produto requisitado; 
d) Local e hora de entrega; 
e) Forma de recebimento; 
f) Dotação orçamentária onerada; 
g) Valor; 
h) Condições de pagamento 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

4.1 – Entregar o objeto licitado atendendo os parâmetros definidos pelas normas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, ou, na falta dessas, de acordo com normas plenamente reconhecidas pelo fabricante, zelando e 
assumindo inteira responsabilidade técnica pela perfeita condição dos objetos contratados, fornecendo todos os materiais 
necessários. 

 
4.2 – A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo 

com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas no Art. 7º, “caput” da Lei nº 10.520/2002. 
 

CLAUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
   

5.1 – A entrega do objeto da presente licitação será efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar 
da data de recebimento da Nota de Autorização da Despesa pelo fornecedor em seu e-mail, expedida pela Divisão de Compras, 
entregues diretamente ao departamento solicitante. 

5.2 – O objeto da presente licitação será recebido: 
 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, 
sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter 
definitivo; 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
c) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes 

no ANEXO I, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazos definidos no item 5.6 abaixo. 
 

5.3 – Caso o (s) serviço (s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no 
qual se consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
 

6.1 – Os preços ajustados para a entrega do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de 
Preços e serão fixos e passíveis de recomposição. 

 
6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para 

pagamento na forma prevista no Edital. 
 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, 

sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
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A revisão dos preços deverá seguir às condições impostas no item 19 do Edital. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será em até 30(trinta) dias após a efetiva entrega do objeto, 
mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras desta Municipalidade e prova 
de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 

 
8.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não serão 

geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
8.3 – O Município de Lidianópolis poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital. 
8.4 – O Município de Lidianópolis fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 

comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 
8.5 – Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido 

pelo Município de Lidianópolis poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação 
do INPC-IBGE. 

8.6 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Do Fornecedor Registrado: 
 

a) Comunicar ao Departamento de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer 
anormalidade que impeça o fornecimento do objeto contratado; 

b) Prestar os serviços no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de 
notas para conferência, a qual ocorrerá após a execução; 

c) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência 
da presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 

d) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 

e) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 

f) Manter as mesmas condições de habilitação; 
g) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações 

formais; 
h) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem 

como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 
i) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020 que deu 

origem ao presente instrumento; 
 

II – Do Órgão Gerenciador: 
 

a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de 
Preços; 

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos 
devidos, nos prazos determinados; 

c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins 
previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento; 

d) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação; 

e) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

f) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência 
à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

g) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
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pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo 
na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata 
de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir 
a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. Fica designada para 
fiscalização/gestão dos contratos/atas de registro de preços a Srª Regiane Corrêa, nomeada pela Portaria nº 2.528, de 17 de 
julho de 2020.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

11.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
 

a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira; 
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência 

de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 
d) Demais hipóteses previstas nos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata; 
e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
f) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

As penalidades serão às condições impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro 
da Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RÚBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a 
saber: 

 
Red.                 Programática                        Fonte 
 
165 – 05.004.10.301.0012.2026.3.3.90.30.00.1001 
166  - 05.004.10.301.0012.2026.3.3.90.30.00.1303 
177 – 05.004.10.301.0012.2074.3.3.90.30.00.1494 
197 – 05.004.10.301.0012.2090.3.3.90.30.00.0494 
211 – 05.004.10.304.0045.2070.3.3.90.30.00.0494 
678 – 05.004.10.305.0046.2069.3.3.90.30.00.1497 
227 – 06.001.08.244.0010.2072.3.3.90.30.00.1001 
250 – 06.004.08.243.0040.2116.3.3.90.30.00.1934 
261 – 06.004.08.243.0041.2098.3.3.90.30.00.0941 
276 – 06.004.08.244.0010.2078.3.3.90.30.00.1934 
289 – 06.004.08.244.0010.2081.3.3.90.30.00.1936 
238 – 06.001.08.244.0010.6001.3.3.90.30.00.1001 
296 – 06.004.08.244.0010.2099.3.3.90.30.00.0940 
513 – 09.003.20.608.0031.2053.3.3.90.30.00.1001 
607 – 12.002.18.541.0029.2064.3.3.90.30.00.1001 
66  -   03.003.04.122.0004.2017.3.3.90.30.00.1001 

34 -   03.002.04.122.0004.2008.3.3.90.30.00.1001 
48 -   03.003.04.122.0004.2013.3.3.90.30.00.1001 
54 -   03.003.04.122.0004.2014.3.3.90.30.00.1001 
55 -   03.003.04.122.0004.2014.3.3.90.30.00.1509 
89 -    03.005.04.121.0003.2011.3.3.90.30.00.1001 
119 – 04.002.04.123.0005.2021.3.3.90.30.00.1001 
130 – 04.003.04.123.0005.2022.3.3.90.30.00.1001 
140 – 04.004.04.123.0005.2023.3.3.90.30.00.1510 
139 – 04.004.04.123.0005.2023.3.3.90.30.00.1001 
621 – 13.002.04.122.0004.2012.3.3.90.30.00.1001 
628 – 13.003.04.122.0004.2105.3.3.90.30.00.1001 
313 – 07.001.12.361.0017.2034.3.3.90.30.00.1001 
314 – 07.001.12.361.0017.2034.3.3.90.30.00.1103 
315 – 07.001.12.361.0017.2034.3.3.90.30.00.1104 
406 – 07.004.12.365.0019.2044.3.3.90.30.00.1107 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

15.1 – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 
e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação 
e de execução do objeto contratual.  

 
15.2 – Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
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a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente 
o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
15.3 – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a 
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
15.4 – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por 
ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA 
de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma. 

 
16.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência 

constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições 
previstas na Ata de Registro de Preços. 

 
16.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da 

Ata de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
 
16.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição 

expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
16.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
 
16.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas 

no Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 586/2011. 
 

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo 
indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 

 
 
Lidianópolis-PR, 13 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

_____________________________                     _______________________________ 
Adauto Aparecido Mandu                                        W.P. DO BRASIL LTDA EPP 

Prefeito Municipal                                                    Representante Legal 
Órgão Gerenciador                                                 Fornecedor Registrado 
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_____________________________                     _______________________________ 
MATRIX CARTUCHOS LTDA                           AZEVEDO E PORFÍRIO LTDA-ME 

Representante Legal                                                 Representante Legal 
Fornecedor Registrado                                               Fornecedor Registrado 

 
Testemunhas: 
 
 

 
_________________________                                   _________________________ 

Assinatura e CPF            Assinatura e CPF 
 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2020 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 

Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2020, nas dependências da Prefeitura do MUNICÍPIO DE 
LIDIANÓPOLIS, o Exmo. Prefeito, Sr. Adauto Aparecido Mandu, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade, 
RG nº 9.754.147-7-SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 222.571.968-30, residente e domiciliado na Vila Rural II (Sebastião Coelho do 
Carmo), Quadra 4, Lote 1, Lidianópolis-PR, nos termos da Lei nº 10.520/02 e suas alterações, subsidiariamente das normas da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 586/2011, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 40/2020, RESOLVE registrar os preços para, se necessário for, a futura 
aquisição de combustível diesel comum, para a manutenção da frota de veículos do Município de Lidianópolis-PR, para o 
período de 12 (doze) meses, em conformidade com o seguinte:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura aquisição de combustível diesel 
comum, para a manutenção da frota de veículos do Município de Lidianópolis-PR, para o período de 12 (doze) meses, em 
conformidade com as especificações previstas no Anexo I.  

 
1.2 - Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata, a empresa: POSTO CEMAR LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Lidianópolis, na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 445, CEP 86865000, 
inscrita no CNPJ sob o nº 75144600/0001-22, neste ato representada pelo Sr. Claiton Staszk , brasileiro, casado, portador da Cédula 
de Identidade RG 6934071-7, inscrito no CPF sob o nº 017861599-45 , residente e domiciliado na cidade de Lidianópolis, com os 
preços dos itens abaixo relacionados: 

 

Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total 

1 Óleo Diesel comum PONTUAL  120.000,00 R$ 3,14 R$ 376.800,00 

Valor Total Homologado - R$ 376.800,00 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO 
 

3.1 - O fornecimento dos objetos da presente licitação será de forma PARCELADA, conforme necessidade, 
após a solicitação do Departamento Municipal de Compras, bem como da confirmação pelo órgão competente do Executivo 
Municipal. Serão solicitados através de Autorização de Fornecimento, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços. 

 
3.2 - A(s) empresa(s) vencedora(s) localizada(s) na distância estabelecida para abastecimento nas bombas de 

combustíveis de sua sede deverá(rão) manter-se em funcionamento, todos os dias da semana, inclusive feriados, onde será 
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abastecida a frota de veículos.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A CONTRATADA receberá a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação enviada pelo Departamento de Compras do Departamento de Administração. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
5.1 - A qualidade dos produtos, objeto desta licitação, deverá estar de acordo com os padrões e exigências 

da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), que regulamenta a qualidade dos combustíveis e 
derivados em âmbito nacional.  
 

5.2 – O objeto da presente licitação será recebido: 
 

d) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e, sendo 
atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Edital, o objeto será recebido em caráter definitivo; 

e) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos; 
f) Serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes no 

ANEXO I e dos FORNECEDORES apresentados na proposta, devendo a sua substituição ocorrer na forma 
e prazos definidos no item 5.3 abaixo. 

 
5.3 – Caso o(s) objeto(s) seja(m) considerado(s) INSATISFATÓRIO(S), será lavrado termo de recusa, no 

qual se consignarão as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prazo máximo abaixo fixado: 
 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
b) se disser respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou rescindir a 
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS 
 

6.1 – Os preços ajustados para a execução do objeto deste pregão são os constantes da Ata de Registro de 
Preços e serão fixos e irreajustáveis, salvo se comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 
da Lei 8.666/93. 

6.2 – O preço deverá ser fixo equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta para pagamento 
na forma prevista no Edital. 

 
6.3 – Deverão estar incluídas no preço todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, sem 

quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 
 

A revisão dos preços deverá seguir às condições impostas no item 19 do Edital. 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1 – O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega do 
objeto. Para o pagamento, a contratada deverá apresentar Nota Fiscal na quantidade solicitada pelo Departamento de Compras 
desta Municipalidade e provar regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

9.2 – Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa contratada, não serão 
geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

 
9.3 – O Município de Lidianópolis poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 

ou indenizações devidas pela contratada, nos termos deste Edital. 
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9.4 – O Município de Lidianópolis fará as retenções de acordo com a legislação vigente ou exigirá a 
comprovação dos recolhimentos exigidos em lei. 

9.5 – Na hipótese de atraso no pagamento da nota fiscal, desde que devidamente atestada, o valor devido pelo 
Município de Lidianópolis poderá ser atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
INPC-IBGE. 

9.6 – A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época. 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
I – Do Fornecedor Registrado: 
 

j) Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração; 
k) Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a vigência da 

presente ata, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a este instrumento; 

l) Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, 
pelos vícios de qualidade ou quantidade dos materiais adquiridos, que os tornem impróprios ou 
inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, sem prejuízo das demais 
disposições do CDC; 

m) Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do presente contrato; 

n) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como 
pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega; 

o) Cumprir todas as especificações previstas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2020 que deu 
origem ao presente instrumento; 

p) Obriga-se a CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE, todas as informações relativas ao fornecimento 
do objeto. 

 
II – Do Órgão Gerenciador: 
 

h) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de 
Preços; 

i) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos 
devidos, nos prazos determinados; 

j) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos para os fins 
previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento; 

k) Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação; 

l) Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

m) Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos objetos e de tudo dará ciência 
à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

n) A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de 
sua culpa ou dolo, na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de 
Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução. Fica designado para 
fiscalização/gestão dos contratos o Sra.: Regiane Corrêa, nomeada pela Portaria nº 2.528, de 17 de julho de 2020. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

12.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
g) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira; 
h) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado; 
i) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 
j) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, bem como desta Ata; 
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k) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada; 
l) Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
 

As penalidades serão às condições impostas no item 22 do Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da 
Comarca de Ivaiporã, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta da dotação específica, a 
saber: 

 

02 GABINETE DO PREFEITO      

        
02.001 CHEFIA A GABINETE      

02.001.04.122.0004.2003 
SUPERVISAO E COORDENAÇÃO 
SUPERIOR   

14 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

03 SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

        
03.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS     

03.003.04.122.0004.2017 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS 
PUBLICOS  

66 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    

        
06.001 GABINETE DO SECRETARIO      
06.001.08.244.0010.2072 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA    

227 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

06.001.08.244.0010.6001 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

238 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

06.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    
06.004.08.243.0041.2098 PFMC II - CREAS     

262 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

261 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

941 
 

06.004.08.244.0010.2078 
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS (CENTRO DE 
REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 

274 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

276 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

31934 
 

07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA    

        
07.004 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     

07.004.12.361.0017.2038 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR   

 

    

Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS:95680831000168
PUBLICAÇÃO DO ORGÃO OFICIAL
Data da assinatura: 19/08/2020 às 20:42:16

                            10 / 12



11 

       Diário Oficial  
             Prefeitura de Lidianópolis 

Em conformidade com a Lei Municipal Nº 608/2012, com a Lei Complementar nº31/2009 e com o 
Acórdão nº 302/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 

ANO: 2020 / EDIÇÃO Nº 2510                                                        Lidianópolis, Quarta-Feira, 19 de Agosto de 2020 

377 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

378 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01103 
 

379 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01104 
 

380 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01107 
 

381 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

31114 
 

382 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

31119 
 

08 SECRETARIA DE VIAÇÃO      

        
08.002 DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS RODOVIARIOS    

08.002.26.782.0037.2050 
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 
RODOVIARIO MUNICIPAL   

463 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

10 SECRETARIA DE ESPORTES     

        
10.002 DEPARTAMENTOS DE ESPORTES     
10.002.27.812.0038.2057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR    

538 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

11 SECRETARIA DE OBRAS      

        
11.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS     

11.002.15.451.0024.2112 
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA   

557 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 
 

12 SECRETARIA DE URBANISMO     

        
12.002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO     
12.002.15.452.0025.2061 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA    

582 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001  
  

         
09 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA E TURISMO 

       
09.003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO  

09.003.20.608.0031.2053 
MANUTENÇAO DE PROGRAMAS 
AGRICOLA  

513 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE 
CONSUMO   

01001 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual.  

 
§1º - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
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c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a 
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
§2º - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 
§3º - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 

deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

17.1 – O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de 
cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma. 

 
17.2 – A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar 

que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas na Ata 
de Registro de Preços. 

 
17.3 – A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da Ata 

de Registro de Preço, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato. 
 
17.4 – Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição expressa 

em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
17.5 – A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão 

da Autorização de Fornecimento pelo Departamento de Compras. 
 
17.6 – Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 

Edital seus anexos e as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 586/2011. 
 

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo 
indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 

 
Lidianópolis-PR, 19 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

_____________________________                     _______________________________ 
ADAUTO APARECIDO MANDU                              POSTO CEMAR LTDA 

Prefeito Municipal                                                 Representante Legal 
Órgão Gerenciador                                               Fornecedor Registrado 

 
Testemunhas: 

 
 

_________________________                                   _________________________ 
Assinatura e CPF            Assinatura e CPF 
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