
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
55/2022 — OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA.

Aos vinte e um dias do mês de Julho do ano de 2022, MUNICIPIO DE PORECATU, através doFundo Municipal de Saúde, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, na cidade de Porecatu/PR, inscritano CNPJ/MF sob o nº 09.412.450/0001-66, neste ato representado pelo gestor e Secretária de Saúde LailaMaria Alves Giota, portadora da Carteira de Identidade nº 7.395.706-0 SSP/PR e CPF nº 053.298.739-08,solteira, residente e domiciliada na TV Jose Paulo da Silva, 111, no município de Porecatu/PR e peloSr.Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, prefeito do Município, portador da carteira de Identidade RGnº.6.605.256-7/ SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 004.41 1.199-13, domiciliado na cidade de Porecatu/PRdenominado simplesmente Órgão Gerenciador e a pessoa jurídica SUPERMERCADOCICONATO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sobn.º 14.313.427/0001-54, com sede Rua Iguaçunº 1679, neste ato, representada pela Srta. Eliane Chiconato de Araújo, (brasileira),(casada), portador(a) da Cédula de identidade RG nº 8367301-0 — SSP/PR, inscrito(a) noCPF/MF sob n.º 043.707.739-03, residente e domiciliado(a) na cidade de Porecatu-PR,e, daquipor diante, denominada simplesmente Fornecedora Registrada, resolvem, na forma da Lei nº 8.666, de 21de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, firmar a presente Atade Registro de Preços, cuja minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer,conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, mediante asseguintes condições:

1. Do objeto:

14: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE

1.2. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA, para atendimento e manutenção da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Porecatu,conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº66/2022, conforme abaixo:
Item.|Quant.|Objeto Marca Apresentação|Valor Unitário Valor Total
ol 10 AVENTAL DE TECIDO Dimensões: EURIDES UNIDADE R$23,09 R$ 230,90100x64cm (tamanho único) de no

mínimo 70% poliester

02 30 COLHER DE SOPAaço inox inteira SIMONAGIO UNIDADE R$9,18 R$275,40

04 20 COADOR DE CAFÉ em tecido LETICIA UNIDADE R$ 6,66 R$ 133,2025cm de diâmetro: 100% algodão
envolto em arame de aço

galvanizado. Cabo em madeira de
pinus (reflorestada). Cabo com
10cm. Utilidade: preparação de
café. Também pode ser utilizado

para coar chás

o8 2 COLHER PLANA em polietileno PLASUTIL UNIDADE R$ 25,53 R$ 51,06com medidas mínimas: 1,2 x7,5x
60cm
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

10 GARRAFA TÉRMICA 2L para café
com capacidade para 2 litros,

confeccionada em material Plástico
de boa qualidade, com ampola de

vidro, rolha dosadora, tampa
plástica, conservação de
temperatura das bebidas

ALLADIN UNIDADE R$ 78,06 R$ 390,30

11 PANELA DE PRESSÃO
INDUSTRIAL 20 L em alumínio

polido com válvula de segurança
patenteada, válvula multifuncional,
revestida em baquelite, embalagem
com identificação do produto e

marca do fabricante

NIGRO UNIDADE R$ 548,00 R$ 548,00

12 24 PRATOde sopa, em vidro
temperado, apresentação do
produto: 19,6cm x 3,7cm

transparente, vidro temperado 3
Vezes mais resistente que vidro
comum. Composição: vidro

temperado

NADIR UNIDADE R$ 7,54 R$ 180,96

13 VASILHA PLÁSTICA com tampa
15L - composta de material

resistente, em formato quadrado ou
retangular

RICHIOTO UNIDADE R$ 25,06 R$ 125,30

14 20 VASSOURA DE NYLON - vassoura
de pelo c/cabo cerda de

polipropileno, aproximadamente (
94x21,5x5) cm, fio de 12cm mínimo,
com 66 tufos contendo 40 cerdas
por tipo, 100pet. Polipropileno, tipo

plumada, cabo revestido de
polipropileno medindo 120cm, com

gancho de polietileno de alta
qualidade, rosca de polietileno de

baixa densidade

CONDOR UNIDADE R$6,71 R$ 134,20

18 CERA PASTA VERMELHA 375G
cada - a base de carnaúba,

composição: parafina, solvente de
petróleo, corante e carnaúba, tampade encaixe, para piso de madeira,

tacos e assoalhos, inodora

GUANABARA UNIDADE R$ 17,85 R$ 107,10

16 CONDICIONADOR INFANTIL -
para uso em bebê - frasco com

480/500ml - PH neutro, para todos
os tipos de cabelos, com fragrância
suave, dermatologicamente testado
para não irritar a pele e nem arder

os olhos.

TRALALA UNIDADE R$ 16,90 R$ 67,60

18 100 DESODORIZADOR para vaso
sanitário (em pedra) perfumado,

com fixador plástico de borda, peso
mínimo 35 gramas.

ALPES UNIDADE R$ 1,14 R$ 114,00

19 ESCORREDOR DE LOUÇA em aço
inox, capacidade 16 pratos,
Características acionais:

NIQUELART UNIDADE R$ 61,63 R$431,41
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compartimento para talheres —
20 PANELA DE PRESSÃO com

capacidade de 10L, em alumínio
polido, com válvula de segurançapatenteada, válvula multifuncional,
revestida em baquelite, embalagem
com identificação do produto e

marca do fabricante

PANELUX UNIDADE R$ 129,76 R$ 129,76

21 20 SACO DE PAPEL para pipoca (1kg)
com 500 unidades cada

ENEMPEL UNIDADE R$25,38 R$ 507,60

25 ESPREMEDOR DE BATATA
manual, em aço inox, com cesto

removível em aço inox,
comprimento de 25cm

COFAX UNIDADE R$27,76 R$ 55,52

26 20 PAPEL TOALHA de cozinha, folhas
simples de primeira qualidade, em
rolo picotado, com 100% de fibras
celulósicas virgens, sem fragrância,

com alta absorção, papel não
reciclado: dimensões iguais ou
Superiores a 22x20cm cada rolo,

cor branco, embalagem com 2 rolos
de 60 folhas

SIRIUS UNIDADE R$4,15 R$ 83,00

29 20 QUEROSENE- frasco ou
embalagem de no mínimo 1 litro de
querosene com notificação da

ANVISA

PETRUS UNIDADE R$ 15,30 R$ 306,00

30 30 ROLO PLÁSTICO para amostra
com 100

SUPPLUPACK UNIDADE R$ 13,60 R$ 408,00

32 TABUA DE CARNE antideslizante,
não absorve umidade, atóxica e
antibactericida, não desgasta o fio
da faca, aprovada pela ANVISA,
tamanho conforme necessidade

PROLAR UNIDADE R$ 26,91 R$ 53,82

36 XÍCARA PARA CHÁ com pires, em
formato clássico, com base e

superfícies redondas, com asa, lisa.
Medidas aproximadas: altura 6 a

8cm, diâmetro de 8,5 cm e
capacidade de 200ml. Deve ser de
1º linha, acompanhada do pires

para xícara, liso

NADIR UNIDADE R$ 19,50 R$ 702,32

VALOR TOTAL: R$ 5.034,93

Da vigência:

2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de suaassinatura, não podendo ser prorrogada, conforme decreto Nº 7.892. de 23 de janeiro de 2013.

Se LUIZ sx

ANDRAREA

Das obrigações:
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3.1.

f

g)

h)

3.2.

O Órgão Gerenciador obriga-se a:

a) Efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo estabelecido nestaATA;

b) Comunicar formal e imediatamente à E. ornecedora Registrada qualquer anormalidade nofornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigênciasestabelecidas no edital de Pregão Eletrônico nº 66/2022 e seus anexos;

c) Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar asNotas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

d) Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no instrumentoconvocatório e seus anexos;

e) Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o ÓrgãoGerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

Renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;

Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada;

Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a responsabilidade daFornecedora Registrada pela completa e perfeita execução do fornecimento.

A Fornecedora Registrada obriga-se a:

a) Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os objetos ofertadosna licitação;

Manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;

Entregar os objetos em conformidade com o que foi licitado;

Entregar os objetos nos endereços e prazo indicados no edital;

e) Entregar os objetos dentro do prazo estabelecido pelo Órgão Gerenciador, contado desdeo recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;

) Corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelorepresentante do Orgão Gerenciador;

g) Entregar os objetos durante o horário de funcionamento do Órgão Gerenciador, salvo pormotivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidordesignado;
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4.4.

h) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preçossem a expressa concordância do Orgão Gerenciador;
i) Responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador Ou a terceiros durante avigência desta Ata POr Seus agentes ou prepostos;

)) Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitaçãoexigidas no edital.

Do fornecimento:

4.1.—Os fornecimentos dos itens registrados em Ata serão solicitados mediante o envio darespectiva Ordem de Fornecimento.

4.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição do produto,valor, assinatura do requisitante e data de expedição.

4.3.—A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à Fornecedora Registrada ou porqualquer outro meio hábil.

Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês.

4.5. Os itens solicitados através da Ordem de Fornecimento deverão ser entreguesacompanhados da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, descrição do produto ea quantidade dos respectivos itens.

4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadasatravés das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se a entregadelas decorrente for prevista para data posterior ao seu vencimento.

4.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº8.666/93.

Do Recebimento:

5.1. Os objetos desta licitação deverão ser executados ao Órgão Gerenciador, de formaparcelada, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade daadministração.

5.2. Os objetos deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas àsmencionadas na proposta comercial da F ornecedora Registrada.

5.83.

—
O prazo de execução será de 03 (três) dias contados a partir do recebimento da Ordem deFornecimento.

5.3.1. Se a Fornecedora Registrada se recusar injustificadamente a executar no prazoestabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se àdesistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sançõescabíveis.

FABIO LUIZ
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5.4. Os objetos serão entregues na Merenda Escolar localizada na Avenida Paranapanema,1120.

5.5.

—
Os objetos, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva,constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária. Para depósito doPagamento, quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS, bem como derelatório fotográfico.

5.6. O ato de recebimento dos objetos licitados, não importa em Sua aceitação. À critério doÓrgão Gerenciador será submetido a sua verificação cabendo a Fornecedora Registrada, a trocadentro de 24 (vinte e quatro) horas, do (s) objeto (s) que vier (em) a ser recusado (s), por não seenquadrar (em) nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou danos emgeral, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.

6. DA GARANTIA DOS MATERIAIS:

6.1. A Fornecedora Registrada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ouquantidade que tornem os objetos, impróprios ou inadequados a que se destinam, ou lhesdiminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicaçõesconstantes da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variaçõesdecorrentes de sua natureza, podendo o Órgão Gerenciador exigir a substituição das partesviciadas.

6.2. A Fornecedora Registrada deverá garantir a entrega dos objetos, objeto da proposta, comprazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação de no mínimo doze (meses), nos termosdo inciso II, do Art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado da data do seurecebimento.

7. Do Pagamento:

7.1. "O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado nos dias 12 do mês subsequente àentrega e emissão da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.

7.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada seencontra em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.

7.3.

—
Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valorde multa eventualmente aplicada.

7.4. "Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesmaficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedora Registrada tome as medidassaneadoras necessárias.

7.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente daFornecedora Registrada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado onome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado ocrédito.

bp,
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8.

c)

b)

Da Dotação Orçamentária:

rubrica da própria secretaria.
11.01.103010200.2.052.3390.30.00.00

Principal: 171
Desdobrada: 576
Reserva: 89

Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estesimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercícioorçamentário vigente na data da realização da despesa.

9.1.

Do Reajuste e Das Alterações:

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Atade Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrioeconômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior.

9.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas noart. 65 da Lei nº 8.666/93.

9.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daquelespraticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao OrgãoGerenciador promover as necessárias negociações junto à Fornecedora Registrada.

9.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior aopraticado no mercado, o Orgão Gerenciador deverá:

a) Convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de preços e suaconsequente adequação ao praticado no mercado;

b) Frustrada a negociação, a F ornecedora Registrada será liberada do compromissoassumido;

Convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

9.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e a FornecedoraRegistrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir ocompromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) Liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação depenalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se acomunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

9.6.

Convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação Ss
FABIO LUIZ
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da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

10. Das penalidades:

10.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o ÓrgãoGerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedora Registrada asseguintes sanções:

| - Advertência;

1 - Multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquercláusula ou condição do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência.
mm - Executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção durante a execuçãoe sem prejuízo ao resultado: advertência e/ou multa de 0,5% sobre o valor total estimado daordem de compra, a cada irregularidade praticada;

IV - Entregar produtos sem condições de uso, de marca diferente daquela indicada naproposta apresentada, sempre que houver, ou em desacordo com as especificações solicitadas:multa de 0,5% sobre o valor estimado da ordem de compra;

V - Executar o fornecimento com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias: multadiária de 0,5% sobre o valor total da ordem de compra;

VI - Executar o fornecimento com atraso injustificado, além do prazo do item anterior e atéo limite de 30 (trinta) dias, após o qual será considerado como inexecução contratual: multadiária de 2% sobre o valor total da ordem de compra;

VII - Inexecução parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com aAdministração pelo prazo de até 03 anos e multa de 8% sobre o valor total da propostavencedora;

VIll - Inexecução total do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com aAdministração pelo prazo de até 05 anos e multa de 10% sobre o valor total da propostavencedora;

IX —- Causar prejuízo material resultante diretamente da execução do fornecimento: declaraçãode inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a AdministraçãoPública pelo prazo de até 05 anos e multa de 10 % sobre o valor total da proposta vencedora;
X —- Apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal:declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com aAdministração Pública pelo prazo de até 05 anos e multa de 15 % sobre o valor total da propostavencedora, e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo que GG,durar a suspensão.

FABIO LUIZ
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10.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos, a contar dadata do recebimento da comunicação a ser enviada pelo CONTRATANTE,
10.4. Caso não houver quitação da multa, o valor a ela referente será retido no Pagamento a quea CONTRATADA fazer jus.

10.5. Não havendo crédito ou não havendo o pagamento, a multa converter-se-á em dívidaativa não tributária, a ser cobrada na formada lei.

10.6. Por ocasião da aplicação das multas e outras sanções, serão assegurados àCONTRATADAo contraditório e a ampla defesa.

10.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas oucumulativamente, não excluindo a possibilidade de aplicação de outras, previstas no DecretoMunicipal nº 184/10, no Decreto Municipal nº 226/06; na Lei Federal nº 8.666/93 e na LeiFederal nº 10.520/02, incluindo a responsabilização da CONTRATADA por eventuais perdas edanos causados ao CONTRATANTE.

10.8. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão inscritas no seu respectivo Cadastro deRegistro de Fornecedor do município.

10.9. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e àampla defesa.

10.10. Se o valor da multa não for Pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, serinscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.

10.11. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agênciaintegrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento deArrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo ÓrgãoGerenciador.

10.12. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, dosubitem 10.2, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10)dez dias úteis.

10.13. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso deimpedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fornecedora Registrada serádescredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no subitem 10.2 desta Ata edas demais cominações legais.

11. Do Cancelamento do Registro: E,
FABIO LUIZ
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11.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando:

a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) Não entregar os bens objeto da Ordem de Fornecimento devidamente expedida, sem

c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àquelespraticados no mercado; e

d) Tiver presentes razões de interesse público.

11.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e aampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Orgão Gerenciador.
11.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado naocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeitaexecução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - Através da servidora Laila Maria Alves Giota, a CONTRATANTE fiscalizará, como melhor lheaprouver e no seu exclusivo interesse, o exato e fiel cumprimento das cláusulas e condiçõesestabelecidas na presente Ata, notificando a CONTRATADA à respeito de quaisquerreclamações ou solicitações havidas.

12.2 - O pagamento é vinculado ao exercício desta fiscalização pelo CONTRATANTE, mediante aemissão das guias de entrada de materiais e do controle dos prazos estabelecidos.
12.3 - Resguardada a disposição das Subcláusulas precedentes, a fiscalização representará oCONTRATANTEe terá as seguintes atribuições:a) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive para rejeitar o objeto que estiver emdesacordo com as especificações exigidas >

b) exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas; emitindo asnotificações que se fizerem necessárias;

condições previstas nesta Ata;

d) solicitar a aplicação, nos termos do edital e desta Ata, de multa (s) e/ou de outras penalidades àCONTRATADA;

€) instruir o processo com o (s) recurso (s) interposto (s) pela CONTRATADA, no tocante ao pedido decancelamento de multa (s) e/ou de outras penalidades, quando essa discordar doCONTRATANTE;

D) encaminhar, se necessário, ao Setor competente as solicitações de termo aditivo, devidamentemotivados e comprovados.

13. Da Publicação:
13.1. Incumbirá ao Orgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, naimprensa oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.

FABIO LUIZ Xicioóriam

E
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14. Das disposições gerais:

14.1. Independentemente de Sua transcr;
proposta e da habilitação apresentados
Registro de Preços.

ição, o edital, a Proposta de preços e os documentos dapela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de

15. Do foro:

14.1 Fica eleito o foro da Comarca
oriunda desta Ata de Registro de Preç
privilegiado que seja.

do Orgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvidaos, com renúncia de qualquer outro foro, por mais

Porecatu, 21 de julho de 2022,
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