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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2022 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

O Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Av. Dr. Mário Totta, nº 588, Centro, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, nº 42/2022, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico (www.mercedes.pr.gov.br) de 06/04/2022, edição nº 2967, 

e Jornal “O Presente”, de 08/04/2022, edição nº 4919, processo administrativo n.º 81/2022, 

RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 

acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as 

condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de artigos de 

papelaria e materiais para escritório, para uso da Administração Geral do Município de 

Mercedes, especificado(s) no(s) item 1 do Termo de Referência, anexo I, do edital de Pregão 

Eletrônico nº 42/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

Fornecedor: Livrarias Globo Ltda., CNPJ sob nº. 76.770.734/0001-11, Inscrição Estadual nº 

41702381-04, com sede na Rua 7 de Setembro, nº. 1099, CEP 85.960-000, Centro, na cidade de 

Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná. 

 

Representante Legal: Gabriel Mateus Kochem, residente e domiciliado na Rua 7 de Setembro, 

nº. 1099, apto 01, CEP 85.960-000, Centro, na cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do 

Paraná, inscrito no CPF sob nº 075.299.319-46, portador da Carteira de Identidade nº 

10.075.918-7, expedida pela SSP/PR. 

 

Especificação do objeto:  

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #34791012eaf06e77da2337f5308fdba84d0b795732ab7205ca8fecfe60a015df

https://valida.ae/2071d93b8f032eb7f58fa24e5734346bd4b20c0f6d3d97239

https://www.autentique.com.br/
https://valida.ae/2071d93b8f032eb7f58fa24e5734346bd4b20c0f6d3d97239
https://valida.ae/2071d93b8f032eb7f58fa24e5734346bd4b20c0f6d3d97239


Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

 

                                                    
         

 

Ata de Registro de Preços nº 109/2022  
                                

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 – Fone/Fax (45)3256-8000 – CEP 85998-000 – Mercedes – PR  
e-mail: licitacao@mercedes.pr.gov.br – CNPJ 95.719.373/0001-23 

  www.mercedes.pr.gov.br 
Página | 2 

  

LOTE 02 – Alfinetes, clips e prendedores de papel 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 28 unid 

Alfinete. Em aço niquelado; nº 29; tipo fino, 

com cabeça adequadamente embalado; peso 

líquido 50g. Marca: ACC 

7,68 215,04 

2 20 unid 

Alfinete, de segurança; nº 1; em aço 

niquelado; embalagem com 144 unidades. 

Marca: NYBC 

37,52 750,40 

3 20 unid 

Alfinete, de segurança; nº 2; em aço 

niquelado; embalagem com no mínimo 100 

unidades. Marca: NYBC 

13,73 274,60 

4 20 unid 

Alfinete, de segurança; nº 3; em aço 

niquelado; embalagem com no mínimo 100 

unidades. Marca: NYBC 

9,06 181,20 

5 20 unid 

Alfinete para mapas; colorido; cabeça 

plástica redonda; em metal; tratamento 

superficial niquelado; nº 1; embalagem com 

50 unid. Marca: NYBC 

6,50 130,00 

6 46 cx 

Clips galvanizados. Nº 2/0. Fabricado em 

arame de aço, com tratamento antiferrugem; 

embalagem com 500 g. Marca: New Pop 

12,20 561,20 

7 43 cx 

Clips galvanizados. Nº 3/0. Fabricado em 

arame de aço, com tratamento antiferrugem; 

caixa com 500 g. Marca: New Pop 

11,33 487,19 

8 43 cx 

Clips galvanizados. Nº 6/0. Fabricado em 

arame de aço, com tratamento antiferrugem; 

embalagem com 500 g. Marca: New Pop 

11,34 487,62 

9 39 cx 

Clips galvanizados. Nº 8/0. Fabricado em 

arame de aço, com tratamento antiferrugem; 

embalagem com 500 g. Marca: New Pop 

11,40 444,60 

10 200 unid 

Prendedor para papel. 51mm; Corpo de 

metal, com pintura epóxi; presilha em aço 

inoxidável; Marca: Jocar 

2,30 460,00 

11 190 unid 

Prendedor para papel. 41mm; Corpo de 

metal, com pintura epóxi; presilha em aço 

inoxidável; Marca: Jocar 

0,96 182,40 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

12 190 unid 

Prendedor para papel. 32mm; Corpo de 

metal, com pintura epóxi; presilha em aço 

inoxidável; Marca: Jocar 

0,74 140,60 

13 195 unid 

Prendedor para papel. 25mm; Corpo de 

metal, com pintura epóxi; presilha em aço 

inoxidável; Marca: Jocar 

0,55 107,25 

14 220 unid 

Prendedor para papel. 15mm; Corpo de 

metal, com pintura epóxi; presilha em aço 

inoxidável; Marca: Jocar 

0,50 110,00 

   Total R$ 4.532,10 

Valor total máximo do LOTE 02: R$ 4.532,10 (quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e 

dez centavos). 

 

LOTE 03 – Almofada, tinta para carimbo e pincéis 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 13 unid 

Almofada para carimbo. De feltro; em estojo 

plástico, com entintamento; tamanho nº 3; 

embalagem individual Marca: Grampline 

7,56 98,28 

2 31 unid 

Tinta para carimbo. Frasco com 40ml; cores 

diversas; composição básica: resinas 

termoplásticas, tinta à base de água, corantes 

e aditivos Marca: Grampline 

7,19 222,89 

3 28 unid 

Reabastecedor para pincel atômico; para 

pincel para quadro branco, cores diversas; 

frasco com 20ml. Marca: Jocar 

6,02 168,56 

4 260 unid 

Caneta para retroprojetor; corpo em 

polipropileno; ponta de 1.0mm; em poliéster; 

cores diversas. Marca: Jocar 

4 1.040,00 

5 270 unid 

Caneta para retroprojetor; corpo em 

polipropileno; ponta de 2mm; em poliéster; 

cores diversas. Marca: Jocar 

3,80 1.026,00 

6 135 unid 
Pincel atômico. Com ponta de feltro, 

chanfrada; cores diversas. Marca: Jocar 
4,78 645,30 

7 130 unid 
Pincel atômico. Com ponta de feltro, 

redonda; cores diversas. Marca: Jocar 
4,60 598,00 

8 245 unid 

Pincel para quadro branco, ponta macia, 

apaga facilmente, recarregável. Cores 

diversas. Marca: Jocar 

5,54 1.357,30 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
   Total R$ 5.156,33 

Valor total máximo do LOTE 03: R$ 5.156,33 (cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e 

trinta e três centavos). 

 

LOTE 05 – Arquivo morto, pastas e fichários 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 350 unid 

Caixa de arquivo morto. Em papelão, 

revestido em kraft, (360x250x135) mm; na 

cor parda Marca: Frama 

4,41 1.543,50 

2 60 unid 
Prancheta portátil. Em duratex; tamanho 

ofício; com prendedor plástico Marca: Stalo 
7,60 456,00 

3 110 unid 

Pasta com aba e elástico. Plástico; de 

polipropileno; lombada de 18mm; no 

tamanho ofício; com ilhoses de metal. 

Marca: Polibras 

4,80 528,00 

4 55 unid 

Pasta com aba e elástico. Plástico; de 

polipropileno; lombada de 35mm; no 

tamanho ofício; com ilhoses de metal 

Marca: Polibras 

5,50 302,50 

5 180 unid 

Pasta com aba e elástico. Plástico; no 

tamanho ofício; lombada fina; ilhoses de 

metal Marca: Polibras 

3,47 624,60 

6 35 unid 

Pasta catálogo; em cartão revestido de 

plástico; com 50 envelopes plásticos; com 4 

extensores de plástico; no tamanho ofício. 

Marca: Dac 

25,77 901,95 

7 37 unid 

Pasta sanfonada. Plástico; poliuretano; 

formato A4; 12 divisões; cor fumê. Marca: 

Polibras 

27,00 999,00 

8 310 unid 

Pasta suspensa. Em cartão marmorizado 

plastificado; revestida; cor parda; tamanho 

ofício (240x360mm); haste em poliestireno, 

ponteiras em poliestireno; visor em PVC 

cristal e etiqueta branca; modelo comum; 

305g Marca: Frama 

4,08 1.264,80 

9 40 unid Pasta A-Z. Larga Marca: Frama 14,22 568,80 

10 30 unid Pasta A-Z. Estreita Marca: Frama 14,22 426,60 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

11 15 unid Pasta A-Z. Para extratos. Marca: Frama 19,32 289,80 

12 10 unid 

Fichário 6x9, base metálica grafite; tampa 

em poliestireno, fixada com rebite em aço; 

para fichas padronizadas; dimensões 

15,3x22,8cm; tampa fumê; tamanho 6x9 

Marca: Acrimet 

138,00 1.380,00 

13 5 unid 

Índices para fichário, de 6"x9"mm; 

ordenados de A/Z, em cartão 0,35mm; 26 

letras; dimensões 15,3x22,8cm Marca: 

Acrimet 

26,00 130,00 

14 23 unid 

Organizador de mesa Porta lápis, clips e 

lembretes; em poliestireno; cor fumê; 

dimensões 228x65x90cm Marca: Novacril 

21,42 492,66 

15 18 unid 
Porta lembrete; cor fumê; com papel branco; 

dimensões 118x100x30cm Marca: Acrimet 
30,55 549,90 

16 19 unid 
Umidificador de dedos. Em pasta; 

embalagem contendo 12gr Marca: Waleu 
3,50 66,50 

17 19 unid 

Caixa para correspondência tripla articulável; 

em poliestireno; com antiderrapante e anti-

danificador na parte inferior; cor fumê; 

dimensões: 266x366x215 Marca: Novacril 

46,00 874,00 

18 152 unid 
Pasta "L"; formato A4; espessura 0,15; 

20mm x 310mm; cristal Marca: Jocar 
1,54 234,08 

19 118 unid 

Pasta grampo; trilho de plástico; formato 

340mmx230mm; em papel cartão Marca: 

Polibras 

3,47 409,46 

   Total R$ 12.042,15 

Valor total máximo do LOTE 05: R$ 12.042,15 (doze mil, quarenta e dois reais e quinze 

centavos). 

 

LOTE 08 – Giz escolar 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 58 unid 

Giz escolar. Branco. Formato cilíndrico; 

revestimento plastificado; antialérgico; em 

caixa com 50 unidades (mín) Marca: Sete 

Belo 

4,43 256,94 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

2 58 unid 

Giz escolar. Colorido. Formato cilíndrico; 

revestimento plastificado; antialérgico; em 

caixa com 50 unidades (mín) Marca: Sete 

Belo 

6,30 365,40 

   Total R$ 622,34 

Valor total máximo do LOTE 08: R$ 622,34 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e quatro 

centavos) 

 

LOTE 09 – Capa de papel, encadernação e bloco post-it 

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total 

1 20 unid 

Capa de papel. Papel off-set; tipo saco; sem 

impressão; apresentado com janela BOPP; 

para CD/DVD Marca: Tilibra 

0,64 12,80 

2 310 jg 

Capa para encadernação; jogo em 

polipropileno; para fechamento com espiral; 

sem dorso (capa e contra capa); formato A4; 

cores diversas. Marca: Lassane 

1,53 474,30 

3 102 pct 

Bloco Post-it. Tipo recado auto-adesivo; 

formato retangular; embalagem com 4 blocos 

de 50 folhas cada; cores neon; medidas 

mínimas: 38mm X 51mm (alt x larg) mín 

Marca: Lassane 

7,75 790,50 

   Total R$ 1.277,60 

Valor total máximo do LOTE 09: R$ 1.277,60 (um mil, duzentos e setenta e sete reais e 

sessenta centavos). 

 

LOTE 10 – Papéis diversos 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 595 unid 
Cartolina. Medindo 55cm x 73cm; cores 

diversas Marca: Jandaia 
0,92 547,40 

2 400 folha 
Etiquetas para impressão. Adesivas. Diversos 

tamanhos Marca: Colacril 
0,72 288,00 

3 1003 unid 
Folha de EVA. Espessura 2mm; medindo 

40cm x 60cm; cores diversas Marca: Eveart 
2,66 2.667,98 

4 55 unid 
Papel carbono. Em película poliester; 

tamanho A4 Marca: Grampline 
1,08 59,40 

5 35 unid 
Isopor. Cor branca; de EPS; medindo 100x50 

20mm Marca: Sidoeste 
6,90 241,50 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

6 75 unid 

Gliter. Pó metálico; extra fino; 

acondicionado em frasco plástico contendo 

2g; cores diversas Marca: Honey 

1,14 85,50 

7 525 unid 

Papel cartão. Simples, fosco; medindo 

aproximadamente 50x66cm; cores diversas. 

Marca: VMP 

1,50 787,50 

8 535 unid Papel cartoplex. Marca: VMP 1,38 738,30 

9 130 unid 

Papel celofane. De papelaria; medindo 

aproximadamente 85x100cm; cores diversas 

Marca: VMP 

2,07 269,10 

10 625 mt Papel contáctil branco Marca: Colacril 6,92 4.325,00 

11 665 mt Papel contáctil transparente Marca: Colacril 4,14 2.753,10 

12 135 unid 
Papel dobradura. Medindo aproximadamente 

48x60cm; cores diversas Marca: VMP 
0,54 72,90 

13 55 unid 
Papel laminado. De papelaria; medindo 

59x49cm; cores diversas Marca: VMP 
1,55 85,25 

14 145 unid Papel seda. Marca: VMP 0,48 69,60 

15 5215 unid 

Papel vergê. De papelaria; microsserilhado; 

gramatura de 120g/m²; cores diversas 

Marca: OFF Paper 

0,31 1.616,65 

16 1255 unid 

Papel vergê. De papelaria; microsserilhado; 

gramatura de 180g/m²; cores diversas 

Marca: OFF Paper 

0,76 953,80 

17 25 mt 
Plástico. Para encapar; em polietileno; liso; 

transparente Marca: Plastic 
1,38 34,50 

18 535 unid 

Folha de EVA. Espessura 2mm; medindo 

40cm x 60cm; com glitter; cores diversas 

Marca: Eveart 

6,80 3.638,00 

19 200 unid 
Folha de E.V.A.; espessura 2mm; 40cm x 

60cm; decorado Marca: Eveart 
6,39 1.278,00 

20 200 unid 
Folha de E.V.A.; espessura 2mm; 40cm x 

60cm; grafiato Marca: Eveart 
6,80 1.360,00 

21 225 unid 

Papel crepom, com 2 mts de comprimento 

por 48 cm de largura. Cores diversas. 

Marca: VMP 

1,38 310,50 

      R$ 22.181,98 
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Valor total máximo do LOTE 10: R$ 22.181,98 (vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais e 

noventa e oito centavos). 

 

LOTE 13 - Espiral 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 105 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 07mm; 0,22 23,10 

2 105 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 09mm; 0,24 25,20 

3 165 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 12mm; 0,42 69,30 

4 310 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 14mm; 0,38 117,80 

5 315 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 17mm; 0,43 135,45 

6 305 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 20mm; 0,68 207,40 

7 305 unid Espiral. Plástico PVC; cor preta; 23mm; 0,82 250,10 
   Total R$ 828,35 

Valor total máximo do LOTE 13: R$ 828,35 (oitocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco 

centavos). 

 

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ 46.640,85 (Quarenta e seus mil, seiscentos e 

quarenta reais e oitenta e cinco centavos) 

 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. 

 

3.2. Dadas as características da contratação e da estrutura administrativa do Município de 

Mercedes, não constarão órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços. 

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de 

assinatura. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 
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5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, não sendo o caso de aplicação disposições contidas na alínea “d” 

do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, poderá a Administração: 

 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 

5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

 

5.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será 

formalizado por despacho do Chefe do Poder Executivo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 
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 5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital (Anexo I - Termo de Referência). 

6.2. É da competência da competência do Chefe do Poder Executivo a aplicação das 

penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, salvo 

delegação de poderes para tanto. 

7. DA ENTREGA DO OBJETO 

7.1 A entrega do objeto por parte da contratada, de modo fracionado, deverá se dar após a 

emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da emissão da Ordem de Compra, e deverá ser efetuada no Município de Mercedes, em 

horário de expediente, nas dependências da sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº. 

555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e demais unidades administrativas 

situadas na sede e nos Distritos. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 11, §1º 

do Decreto Municipal n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, poderá haver a solicitação de 

fornecimento parcial, de um ou mais itens, nas quantidades que se revelarem necessárias.  

 

8.4. No caso de adjudicação por item, poderá haver a solicitação de fornecimento parcial, nas 

quantidades que se revelarem necessárias.  

 

8.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 10, §4º do Decreto Municipal 

n.º 096, de 5 de setembro de 2016. 

 

8.6. A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.º 8.666, de 

21/06/1993, Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Lei Ordinária Municipal n.º 1612, de 16 de 

março de 2020 e o Decreto Municipal nº 096, de 5 de setembro de 2016. 
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8.7. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto 

Municipal n° 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

 

8.8. As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido 

Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

9. DA CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO 

9.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, 

se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. 

 

9.2 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; 

 

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 acima; (ii) atos 

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

 

Mercedes - PR, em 28 de abril de 2022. 

 

 

 

Município de Mercedes 

MUNICÍPIO 
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03 jan 2023
13:57:37

Livrarias Globo criou este documento. (Empresa: livrarias globo, E-mail: livrariasglobo@hotmail.com, CPF:
075.299.319-46)                                                                        

03 jan 2023
13:57:40

Livrarias Globo (Empresa: livrarias globo, E-mail: livrariasglobo@hotmail.com, CPF: 075.299.319-46)
visualizou este documento por meio do IP 177.107.121.177 localizado em Toledo - Parana - Brazil.

03 jan 2023
13:57:43

Livrarias Globo (Empresa: livrarias globo, E-mail: livrariasglobo@hotmail.com, CPF: 075.299.319-46) assinou
este documento por meio do IP 177.107.121.177 localizado em Toledo - Parana - Brazil.
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