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Identificação: 1062016

o Município de Mercedes, pessoa juridica de direito público interno. com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. neste ato
representado pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, portadora da cédula de

identidade R.G. nO 5.107.835-7. expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.o
886.335.35-04, a seguir denominado MUNiCípIO, e a empresa Esser & Leonhardt Ltda
inscrita no CNPJ sob n.o 04.760.863/0001-18, inscrição estadual nO 90246684-33, com sede

na Av. João XXIII, nO 473. Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representada por seu sócio gerente, Sr. Doriai Vilson Leonhardt. inscrito no CPF sob n.o
466.975.099-72. portador da Carteira de Identidade n.o 3.457.748-0, expedida pela SSP/PR,

residente e domiciliado na Rua Dr. João Inácio, nO 403, Centro, na Cidade de Mercedes, a
seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal nO 8.666 de 21 de

junho de 1993. com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nO 8.883 de 9 de junho de
1994,

Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais normas

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nO 3/2016. para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de
19/01/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei

Federal nO 8.666/93. suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir expressas,

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 _ Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual
fornecimento de material didático para utilização de alunos das escolas de Educação Infantil
da rede municipal de ensino do Município de Mercedes durante o ano letivo de 2016
conforme abaixo especificados'
LOTE 02

Item

Qtd

Unid

1

320

unid

Descrição

R$ Unit

Iogurte. Derivado de leite: com polpa de frutas;
m embalagem apropriada, contendo 900ml -

4.53

R$ Total
1.449.60

rimesa
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Item

Qtd

Unid

2

7500

unid

3

1200

und

R$ Unit

Descri9ao

Leite integral; em sacos plasticos contendo 11t -

Ipu campo
_eite

integral.

UHT;

em

caixa

cartonada

e

FJluminizada contendo 11t; - Latco

R$ Total

2,81

21.075,00

2,95

3.540,00
26.064,60

Valor total do Lote 02: R$ 26.064,60 (Vinte e seis mil, sessenta e quatro reais e sessenta
centavos).

LOTE 08
Item

Qtd

Unid

1

50

pct

R$ Unit

Descric;ao

R$ Total

Arroz. Branco; tipo 1; graos inteiros; isento de
sujidades

e

objetos

estranhos:

acondicionado

13,14

657,00

13,20

4.620,00

4,80

1.824.00

4,22

1.603,60

em saco plastico com 5kg; - Dellaroz

Arroz. Parboilizado: tipo 1: longo; graos inteiros:
2

350

pct

sem

sujidades

e/ou

objetos

estranhos;

em

pacote plastico de 5kg; - Dellaroz

Feijao. Carioca; tipo 1: novo: com graos inteiros:
3

380

pct

sem sujidades; em sacos plasticos com 1 kg; -

I=emila
Feijao. Preto; tipo 1; novo, com graos Inteiros:
4

380

pct

sem sujidades; em sacos plasticos com 1 kg -

I=emila
8.704,60

Valor total do Lote 08: R$ 8.704,60 (oito mil, setecentos e quatro reais e sessenta
centavos).

LOTE 09
Item

Qtd

Unid

1

70

kg

2

50

unid

3

360

kg

4

40

kg

5

80

unid

R$ Unit

Descri9ao

R$ Total

Abobrinha; - Ceasa

3,70

259,00

Alface. Crespa. Fresca; - Ceasa

3,10

155,00

3,28

1.180,80

3,77

150,80

6,60

528,00

e

6,32

75,84

Repolho. Verde. Liso; fresco: de primeira: bem

2,95

1.327,50

Cenoura. Em plenas condi<;oes de

consumo;

adequadamente embalada; -- Ceasa

K:huchu, Verde

In

natura;

sem

defeitos

que

possam prejudicar 0 consumo; - Ceasa

K:ouve-flor. Fresca; de primeira; adequada

ao

::onsumo; firme e bem desenvolvida; - Ceasa
Pimentao. Verde: de primeira; sem danos que

6

12

kg

orejudiquem

0

consumo;

com

tamanho

;olora<;ao uniformes, - Ceasa
7

450

kg

j>{l[; :;,./ j
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Item

Qtd

Unid

Descric;rao

R$ Unit

R$ Total

jesenvolvido; firme e intacto; - Ceasa
8

500

kg

9

50

unid

10

360

kg

Tomate. Tipo longa vida; maduro; polpa firme e
'ntacta; apropriado ao consumo; - Ceasa

Br6colis. Comum; fresco; de primeira; embalado
3dequadamente; - Ceasa
Beterraba. Fresca, firme e intacta; - Ceasa

6,10

3.050,00

6,01

300,50

3,32

1.195,20

8.222,64

Valor total do Lote 09: R$ 8.222,64 (oito mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e
quatro centavos).

LOTE12
Item

Qtd

Unid

1

200

unid

2

100

pct

3

180

unid

R$ Unit

Descric;rao

Macarrâo
I(Vinfa
Macarrâo

Embalagem

espaguete.

espaguete.

1 kg

com

tipo

-

instantâneo.

Embalagem com 500g - Nissin
Macarrao. Embalado em pacotes plasticos com

1500g. tipo cabelo de anjo, p/ sopa; - Parati

R$ Total

5,20

1.040.00

4,68

468.00

4,20

756,00
2.264,00

Valor total do Lote 12: R$ 2.264,00 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais).
LOTE 13
Item

Qtd

Unid

1

50

unid

2

250

unid

3

40

und

R$ Unit

Descric;rao
Fermento. Biol6gico. Em embalagem adequada;
para paes 500 gr; - Fleiscl7mann

Fermento.

Instantâneo.

Quimico,

mbalagem adequada de 250 gr;

Royal
lSal. amoniaco.

Uso

culinario;

tipo

p6;

para

bolos; -

R$ Total

15,95

797,50

5,58

1 395,00

1,72

68,80

em

adequadamente

mbalado; embalagem com 30g - Iremar

2.261,30

Valor total do Lote 13: R$ 2.261,30 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta
centavos).
LOTE15
Item

Qtd

Unid

1

200

pct

R$ Unit

Descric;rao

Biscoito. Adequadamente embalado;
..ontendo 800gr; - Ninfa

em

pacote

R$ Total

1.496,00

7,48

1.496,00

Valor total do Lote 15: R$ 1.496,00 (um mil, quatrocentos e noventa e seis reais).
J'£ig 3 J J
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LOTE19
Item

Qtd

Unid

1

150

pct

2

50

unid

3

50

unid

4

12

unid

R$ Unit

Descric;âo
ha

para

bebe.

Diversos:

adequadamente

mbalado; embalagem com 1 Og: - Iremar

anela:

em

pau;

adequadamente

embalado;

mbalagem com 10 g; - Iremar
ravo

da

india;

adequadamente

embalado;

mbalagem com 10 g; - Iremar

R$ Total

1.55

232,50

1,50

75,00

1,95

97,50

4.80

57,60

5.68

113,60

regano. Em folhas secas trituradas: isento de
ujidades e objetos estranhos: em embalagem de
proximadamente 80g: - Iremar
oz-moscada. Em p6; isenta de sujidades, mofo:
5

20

unid

condicionada

em

embalagens

com

30

g:

remar

576,20

Valor total do Lote 19: R$ 576,20 (quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos).
Valor total da Ata: R$ 49.589,34 (quarenta e nove mii, quinhentos e oitenta e nove reais
e trinta e quatro centavos)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitayao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias:
1.2.1 - Fornecer o objeto conforme solicitado no edita!.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Preyos qualquer 6rgao ou entidade da
Administrayao que nao tenha participado do certame. mediante previa consulta ao
6rgao gerenciador. desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLĂUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos tera a validade de 12 (doze) meses, expirando em
31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

2.2 Nos termos do art. 15, S 4° da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata
de Registro de Preyos. o Municfpio de Mercedes nao sera obrigado a aquisiyao,
exclusivamente por seu intermedio, o objeto referido na Clausula 1. podendo utilizar. para
tanto. outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou
indenizayao de qualquer especie a empresa detentora.

2.3 Em cada aquisic;ao decorrente desta Ata,

serao observadas,

quanto

ao

preyo,

as

c1ausulas e condiyoes constantes do Edital do PREGÂO PRESENCIAL n° 3/2016, que a

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. independente de transcriyao, por
ser de pleno conhecimento das partes.

F{Jg -1.1 J
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CLAuSULA TERCEIRA - OESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisi<;ao correrao por conta da seguinte dotayao
oryamentaria:

02.005.12.306.0004.2019 - Alimentac;ao Escolar e Nutric;ao.
Elemento de despesa:

33903205

Fonte de recurso:

000, 111

CLAuSULA QUARTA • 00 PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
fornecimento efetuado e devera conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor. se este. a epoca correspondente. nao

apresentar comprova<;ao relativa a manuten<;ao da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licitayao do Pregao Presencial nO. 3/2016.

4.3 0 pagamento sera efetuado ate 0 10° (decimo) dia do mes subsequente ao da entrega do
objeto e da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de
correyao monetaria a ser calculada com base na varia<;ao do IGP-M verificada
entre a data em que deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente
ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante
correspondentes a multas ou indeniza<;oes devidas pelo fornecedor.

a

pagar

05

valores

4.5 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquida<;ao
quaisquer obriga<;oes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pre<;os ou corre<;ao
monetaria.

CLAuSULA QUINTA - OA ENTREGA E 00 PRAZO
53.1 0 fornecimento iniciara a partir de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis). sendo que a

entrega do objeto dar-se-a semanalmente, mediante e de acordo com a entrega da Ordem de
Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes. junto a Secretaria de Educac;ao e
Cultura. no endere<;o indicado no preambulo do Edital.

5.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no horario de expediente desta

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h),
sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da Secretaria de
Educa<;ao e Cultura do Municipio de Mercedes.
}\''.!. 5 }!
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5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado е deferido pela
autoridade competente do Municipio, podera о prazo de entrega do objeto ser
proггogado.

5.1.3 О Municipio fica desobrigado da ехесш;ао total do objeto, caso пао
haja а геаl necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. А entrega do objeto devera ser feita conforme reqUlsl(;ao, рага efeito de
posterior vегifiсауэо da conformidade do mesmo сот as exigencias do edital.

5.2 Na hip6tese da пао aceitac;ao do objeto, о mesmo devera ser refeito pelo fornecedor
по prazo de 3 (tres) dias contados da notificac;ao da пао aceitac;ao.

CLAUSULA SEXTA - DAS ОВRIGд<;БЕS
6.1 - 00 Municipio:

6.1.1. Prestar as iпfогmаубеs е 05 e5clareciment05 atinente5 ао foгnecimento que
venham а ser solicitados pelos empregad05 do fornecedor;

6.1.2. Efetuar о pagamento devido pelo foгnecimento do objeto licitado. de5de qlJe
cumpridas todas as exigencia5 deste Edital, seus Anexos е da Ata;

6.1.3.

Comunicar

oficialmente

ао

fornecedor

quaisquer

falhas

е

defeitos

verificad05;

6.1.4. Vistoriar о objeto da liсitауэо, а fim de verificar sua compatibilidade сот а
еsресifiсауэо tecnica constante do instrumento convocat6rio е seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ fatuгas а efetiva ехесш;эо do objeto desta Ata.
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho:

6.1.6. Aplicar а Oetentora da Ata penalidades. quando for о caso;
6.2 Оа Oetentora da Ata:

6.2.1.

Pagar todos os tributos que incidam ou venham а incidir, direta ou

indiretamente, sobre os serviyos prestados:

6.2.2. Aceitar, nas mesmas сопdi<;:беs, 05 acrescimos ou suргеssбеs que se
fizerem necessari05 по quantitativo do objeto, ate о lil11ite de 25% (vinte е cinco рог
cento) do valor contratado:

6.2.3. Executar о objeto, по ргес;о, prazo е forma estipulados па proposta.
6.2.4. Manter dшапtе toda а ехесu<;:эо do contrato, ет compatibilidade сот as
P(ig 6.//
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obrigac;ōes assumidas, todas as condic;ōes de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas
na licitac;ao;

6.2.5. Indicar o responsavel por representa-Ia na execuc;ao do Contrato, assim
como a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel. poderao substitui-Io:
6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especificac;ōes e/ou condic;ōes constantes
deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou
sllbcontratac;ōes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8.

Responsabilizar-se

MUNICiplO

por

qllaisquer

danos

causados

diretamente

ao

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. quando do

fornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICipIO.

obrigando-se a atender, de imediato. todas as reclamac;ōes a respeito da qualidade
e desempenho do objeto fornecido;

6.2.10 Comunicar por escrito o MUNICiplO qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

CLAuSULA

SETIMA

-

OBRIGA<;OES

SOCIAIS,

COMERCIAIS

E

FISCAIS

OO

FORNECEOOR:

7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigac;ōes
sociais previstos na legislac;ao social e trabalhista em vigor. obrigando-se a salda-Ios
na epoca pr6pria. vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo
empregaticio com o Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac;ōes estabelecidas na
legislac;ao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie.
forem vitimas os seus empregados no ata do fornecimento do objeto licitado ou em
conexao com ele. ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do
MUNICipIO;

7.1.3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
prevenc;ao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerClalS
resultantes da adjudicac;ao do objeto do Pregao.

Ptig 7'/1
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7,2, A inadimplencia do fornecedor,

com

referència aos encargos estabelecidos

nesta

c1ausula, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICiplO, nem podera

onerar o objeto desta Ata, renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo
de solidariedade, ativa ou passiva,

7,3, E expressamente proibida ao fornecedor a veicula<;ao de publicidade acerca da Ata, salvo
se houver previa autoriza<;ao do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - OBRIGAc;ÒES GERAIS DA FORNECEDORA
8,1, Devera a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a contrata<;ao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confian<;a, durante a
vigència desta Ata;

8.1.2. E expressamente proibida, tambem. a veicula<;ao de publicidade acerca

desta Ata, salvo se houver previa autoriza<;ao do MUNICipIO.

CLAuSULA NONA - DAS CONDlc;ÒES DE EXECUc;A.O

9.1 - As contrata<;oes decorrentes da presente Ata de Registro de Pre<;os serao formalizados
pela retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Pre<;os sera obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigència desta Ata. mesmo que a execu<;ao deles decorrentes
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

9.3 Toda contrata<;ao devera ser efetuada mediante solicita<;ao da unidade requisitante. a qual
devera ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, a mesma devera
ser devolvida, juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser anexada ao
processo de administra<;ao da ata.

CLAuSULA DECIMA - DAS PENALlDADES
10.1 Os casos de inexecu<;ao tota I ou parcial, erro de execu<;ao. execu<;ao imperfeita, atraso

injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Compra. sujeitara
a detentora da Ata, às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais
destacam-se:

10.1.1 Multa diaria de 0.5% (cinco decimos por cento) sobre o valor total da Ata,
pelo descumprimento de obriga<;:oes fixadas.

10.1.2 Advertència, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e
suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o MUNICiplO e pessoas

juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois)

Pòg ?l'Il
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anos, no casD de inexecuyao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais
cominayees legais.

10.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Administrayao Publica e pessoas
juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de atè 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniyao ou atè que seja

promovida a reabilitayao perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
garantido o direito a ampla defesa e contraditório, quando:
10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execuyao do objeto do Pregao:
10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.3.5. Fizer declarayao falsa;
10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execLlc;ao da Ata.

10.1.4 declarac;ao de inidoneidade para contratar com a Administrayao Pllblica, atè
que seja promovida a reabilìtac;ao, facultado a detentora da Ata o pedido de
reconsiderac;ao da decisao da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vistas ao processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderao ser descontados
dos pagamentos devidos pela Admìnistrac;ao.

10.3 Da aplicayao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, caberá recurso no prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimayao. o qual deverá ser apresentado no mesmo
local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsiderayao relativos às penalidades acima dispostas será
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco)
dias uteis e o pedido de reconsiderayao. no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE90S
11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alterayao das condiyees para a concessao de

reajustes em face de alterayao dos preyos, comprovadamente, praticados no mercado, com

a finalidade de manter o equilibrio econ6mico e financeiro da avenya.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PtJg 9.'U

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

Municipio de Mercedes
Estado do Рагапа
Ata de }(egistro de P,'er;os пО 6/2016
PREGOS

12.1 - А presente Ata de Registro de Pre«os podera ser cancelada. de pleno direito pela

аdmiпistга«эо, quando:

12.1.1 - а detentora пэо cumprir as оЬгigа«беs constantes desta Ata;
12.1.2 - а detentora пэо retirar qualquer Ordem de
estabelecido е а Аdmiпistгауэо пэо aceitar sua justificativa;

Сотрга,

по

prazo

12.1.3 а detentora der causa а геsсisэо administrativa de ata decorrente de registro
de pre«os, а criterio da Аdmiпistгауэо; observada а lеgislауэо ет vigor;

12.1.4 ет qualquer das hip6teses de iпехесu«эо total ou рагсјаl de ata decorrente de
registro de pre«os, se assim for decidido pela Аdmiпistга«эо, сот observancia das
disроsi«беs legais;

12.1.5 os preyos registrados se apresentarem superiores aos praticados по mercado.
е а detentora пэо acatar а геvisэо dos mesmos:

12.1.6 - рог гаzбеs de interesse риЫјсо devidamente demonstradas е justificadas
pela Аdmiпistга«эо.

12.2 А соmuпiса«эо do cancelamento do ргеуо registrado, nos casos previstos neste item.
sera feita рог correspond€тcia сот aviso de recebimento, juntando-se о comprovante ао

processo de аdmiпistга«эо da presente Ata de Registro de Pre«os. No caso de ser ignorado.
incerto OLI inacessivel о endere«o da detentora. а соrnuпiса«эо sera feita рог рuЫiсщ:эо по
ОјаГЈО Oficial do Municipio. рог 2 (duas) vezes consecutivas. considerando-se cancelado о
рге«о е registrado а partir da ultima рuЫiса«эо.

12.3 Pela detentora. quando. mediante sоliсitа«эо рог escrito, comprovar estar impossibilitada

de ситрГЈГ as exigeтcias desta Ata de Registro de Pre«os, ои, а juizo da Аdmiпistгауэо,
quando comprovada а осоггепсја de qualquer das hip6teses previstas по art. 78, incisos XIII а
XVI. da Lei Federal 8666/93. alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 - А sоliсitа«эо da detentora рага cancelamento dos pre«os registrados
devera ser formulada сот antecedencia de 05 (сјпсо) dias, facultada а
Аdmiпistга«эо а арliсауэо das penalidades previstas па Clausula ОеСЈта. caso пэо
aceitas as гаzбеs do pedido.

CLAUSULA ОЕСIМД TERCEIRA - од AUTORIZAGAO PARA AQUISIGAO

13.1 - А сопtгаtа«эо dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preyos sегэо

autorizadas, ет cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigat6rio

informar ао Setor de Compras (ou а Comis5ao de Acompanhamento do Sistema de Registro

de Pre«os), 05 quantitativos das аquisi«беs.
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13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retificac;ao ou cancelamento, total ou
parcial serao, igualmente, autorizados pela mesma autoridade. ou a quem esta
delegar a competencia para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;OES
14.1 _ As comunicac;6es entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI<;OES FINAIS

15.1 _ Integram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL nO 3/2016 e a proposta da
detentora da presente ata c1assificada em 10 lugar no certame supra mencionado.
15.2 A execuc;ao da Ata de Registro de Prec;os sera disciplinada pelas disposic;6es legais e

regulamentares aplicaveis as obrigac;6es ora contraldas. especialmente a Lei Federal n.o
8.666, de 21/06/1993. Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002. Decreto Municipal n.o 023/2007,
de 27/03/2007 e Decreto Municipal n° 146. de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuc;ao e fiscalizac;ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do Sr.
Gilson Backes, Secretario de Educac;ao e Cultura.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93. pelo Decreto
Municipal n° 146/2011, no que naD colidir com a primeira e nas demais normas aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.
CLAuSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 _ As quest6es decorrentes da execuc;ao desta Ata, que naD possam ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que sejao

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as qua is, depois de lidas. SaD assinadas
pelas representantes das partes, MUNICiplO e FORNECEDORA e pelas testemunhas
abaixo.

M PR;-,:/5 de ja::;:e 2016
Esser & tda.
FORNECEDORA
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