PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2019
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, autorizado pelo Pregão
Presencial nº 089/2019, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o
disposto nas Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 (alterada
pela Lei Complementar nº 147/2014) e Decretos Municipais nº 002/2006 e nº 153/2011, que,
conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o
ÓRGÃO GERENCIADOR e o DETENTOR DA ATA:
1. Consideram-se registrados os preços constantes do relatório em anexo, do Detentor da Ata: DG
RUDNICK LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.816.474/000160, Inscrição Estadual nº 90479461-98, Inscrição Municipal nº 2892, com endereço na Rua
Amazonas, nº 267, Centro, em Piên/PR, CEP: 83860-000, fone/fax: (41)3632-1129, e-mail
mg@acipien.com.br, neste ato representada por MARCIO GABRIEL RUDNIK, inscrito no CPF sob
nº 468.389.619-20.
2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega da Nota de
Empenho com que correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio,
inclusive fac-símile e e-mail, na forma descrita no Edital de Pregão Presencial nº 089/2019.
3. O objeto deste PREGÃO será entregue em até 05 (cinco) dias úteis, contados da emissão da Nota
de Empenho, na sede do Da secretaria solicitante, no horário compreendido entre 08:00 e 11:30 e
das 13:00 às 16:30.
3.1. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar itens solicitados na Nota de Empenho,
mesmo que em pequena quantidade.
4. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta bancária da
licitante vencedora ou via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
Nota Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.
5.1. 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.
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5.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os bens/
serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.
5.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município
de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o
nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.
5.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado
monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo
pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).
6. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os
praticados no mercado e assim controlados pelo Órgão Gerenciador.
7. Os itens serão entregues provisoriamente o recebimento definitivo será feito após a verificação das
especificações, qualidade e quantidade, e consequentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a
contar da entrega dos itens, ou imediatamente quando for o caso.
8. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta do código a seguir
discriminado(s):
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390302100
Contas: 2920
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390302100
Contas: 540
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390302100
Contas: 2000
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390302100 e 09.002.27.812.0011.2023.3390302100
Contas: 2480 e 2660
SECRETARIA DE SAÚDE
Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390302100
Contas: 3530
9. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com o
fornecedor, 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, § 4º da Lei
Federal nº 8.666/93.
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10. O descumprimento das obrigações pactuadas sujeitará o fornecedor às sanções definidas no item
28 do edital e subitens do edital de Pregão Presencial nº 089/2019, que desta Ata faz parte
integrante.
11. 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 Presencial nº 089/2019.
12. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o edital
de Pregão Presencial nº 089/2019, as Notas de Empenho com os termos aditados e a proposta
da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
13. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto deste pregão será realizada pela
Administração, através dos servidores indicados abaixo, os quais atuarão

no acompanhamento

das solicitações e acompanharão a efetividade da entrega dos itens:
SECRETARIA

SERVIDOR

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

SCHEILA FUERST SCHROTH

SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA

HELONEIDA DA MATA
DAIANE DOS SANTOS
KEILA FERNANDA GURSKI
DAIANE SURA

DE
DE
DE
DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDUCAÇÃO
ESPORTE, CULTURA E LAZER
SAÚDE

14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no
Foro da Comarca de Rio Negro/PR, esgotadas as vias administrativas.
15. 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 Sr. JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito em exercício de Piên, e pelo
representante do Detentor, e duas testemunhas.
______________________________
JOÃO OSMAR MENDES - MUNICÍPIO DE PIÊN
ÓRGÃO GERENCIADOR
__________________________________

DG RUDNICK LTDA - ME
DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Testemunhas:
Nome: NORILDA G. SACHT

Assinatura: _________________________________

Nome: CARLA DE FÁTIMA R. MENDES

Assinatura: _________________________________
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Item Produto/Serviço
Fornecedor: 3146-1 DG RUDNICK LTDA - ME

UN.
CNPJ: 10.816.474/0001-60

Quantidade Status

Telefone: 41 3632 2106

Status:

Marca

Modelo

Preço Unitário

Habilitado

Preço Total Sel
14.150,92

Email: mg@acipien.com.br
Representante: 1901-1 MARCIO GABRIEL RUDNICK
Lote 001 - Lote 001
001

19740 AMASSADOR/ESPREMEDOR BATATA INDUSTRIAL COM TRIPÉ (MODELO CABRITA).

14.150,92
UN

4,00

Classificado

MALTA

155,90

623,60

*

Amassador de batatas tamanho médio; resistente, corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática preta; pés em tubo de aço 5/8; cesto e embolo em aço inox. Medidas aproximadas: Altura: 57cm, Largura: 27cm, Profundidade: 36cm Diâmetro do cesto:
12 cm
002

19741 AMASSADOR/ESPREMEDOR DE BATATAS

UN

8,00

Classificado

WINCY

39,79

318,32

*

UN

10,00

Classificado

ELGIM

713,00

7.130,00

*

10,00

Classificado

ELETROLUX

569,00

5.690,00

*

Produzido totalmente em aço inox, cabo ergonômico. Medidas aproximadas: Comprimento 22 cm altura 08cm
003

19757 BALANÇA DIGITAL 30 KG

Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
• Largura mínima: 275 mm;
• Profundidade mínima: 285 mm;
• Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g).
• CARACTERÍSTICAS
• Selo e lacre de calibração do INMETRO.
• Plataforma em aço inoxidável.
• Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano.
• Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico.
• Desligamento automático.
• Deve possuir teclas de Zero e Tara.
• Pés reguláveis de borracha.
• Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica.
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
• GARANTIA: Mínima de um ano.
013

19859 PURIFICADOR DE ÁGUA

UN

DESCRIÇÃO
• Purificador/ bebedouro de água refrigerado.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
• Altura máxima: 410 mm;
• Largura máxima: 315 mm;
• Profundidade máxima: 370 mm;
• Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.
• Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.
• Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.
• Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.
• Câmara vertical de filtragem e purificação.
• Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.
• Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.
• Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.
• Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).
• Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.
• Componentes para fixação e instalação:
Emitido por: DOROTI DE FATIMA PIECKOCZ, na versão: 5523 b

05/09/2019 13:52:53

Prefeitura Municipal de Piên - 2019
Classificação por Fornecedor
Pregão 89/2019
Equiplano

Página:2

Item Produto/Serviço

UN.

Quantidade Status

Marca

Modelo

Preço Unitário

Preço Total Sel

- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.
• Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica “ APROVADO” .
• Gás refrigerante R600a ou R134a.
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
GARANTIA
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
014

19863 TÁBUA DE CORTE DE VIDRO TEMPERADO, 08MM, INCOLOR

UN

10,00

Classificado

STARTEMP

38,90

389,00

*

Medidas aproximadas: 40cm largura X 25 cm comprimento x 8mm de espessura. Alta resistência a quedas e impactos.

V AL O R T O T AL :
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