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Ata n° 72/2016

Identificação: 1722016

o Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito público interno, com sede administrativa
na Rua Df. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste
ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Lolfi, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Df. Oswaldo Cruz, n" 331, Loteamento Grolf, nesta Cidade de
Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04, portadora da Carteira

de Identidade n0. 5.107.835-7, expedida peia SSPIPR, a seguir denominado MUNiCípIO, e a
empresa Sueli Porto Pneus, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO.
07.158.102/0001-89, Inscrição estadual n" 90326260-57, com sede na Av. João XXIII, nO. 53,
CEP 85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada
por sua proprietária, Sra. Sueli Porto, residente e domiciliada na Rua Esperança, nO. 247, CEP
85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, portadora da Carteira de
Identidade nO. 3.736.670-6, expedida pela SSP/PR. inscrita no CPF sob nO. 028.371.729-79, a
seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal n" 8.666 de 21 de
junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n" 8.883 de 9 de junho de

1994, Lei Federal n0 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais normas

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n" 2612016, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de

04/03/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei

Federal n" 8.666/93, suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA
- DO OBJETO
1.1 _ AtravésPRIMEIRA
da presente
ata ficam

registrados os seguintes preços, para eventual
fornecimento de pneus novoS para a frota de veiculas leves, pesados e máquinas,
pertencente ao Municipio de Mercedes, durante o exercício de 2015, conforme abaixo
especificados:
LOTE 01
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Item

Qtd

Unid

1

16

unid

2

30

unid

Descric;ao
Pneumatico

900x20;

R$ Unit

14PR;

Misto

Radial;

Go 0 dyear/Pirelli
Pneumatico

1000x20;

16PR;

Misto

R$ Total

Radial;

Goodyear/Pirelli

1.230.0C

19.680,00

1.407,6

42.228,90
61.908,90

Valor total da Ata: R$ 61.908,90 (sessenta e um mil, novecentos e oito reais e noventa
centavos)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicita<;ao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre<;os qualquer 6rgao ou entidade
da Administra<;ao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao
6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VALlDADE 00 REGISTRO DE PRE<;OS
2.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os tera a validade de 10 (dez) 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 0 prazo de validade desta Ata
de Registro de Pre<;os, 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisi<;ao,
exclusivamente por seu intermedio, 0 objeto referido na Clausula 1, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que. desse fato, caiba recurso ou
indeniza<;ao de qualquer especie a empresa detentora.

2.3 Em cada

aquisi<;ao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao pre<;o,

as

c1ausulas e condi<;6es constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL nO 26/2016, que a

precedeu e integra 0 presente instrumento de compromisso, independente de transcri<;ao, por
ser de pleno conhecimento das partes.

CLAuSULA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisi<;ao correrao por conta da seguinte dota<;ao

or<;amentaria:

02.001.04.122.0002.2002 - Manutenc;ao do Gabinete do Poder Executivo.

Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

3390303901
000, 505

.

02.004.04.122.0003.2006 - Ac;oes da Secretaria de Planejamento, Administracao e
Financ;as.
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3390303901

Elemento de despesa:

000,505

Fonte de recurso:

02.008.20.122.0007.2034
Ambiente.

_ Aöes da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Meio
3390303901

Elemento de despesa:

505

Fonte de recurso:

02.007.10.301.0006.2026 - Servios de Transporte de Pacientes.
Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

3390303901
000, 505, 303

02.009.26.782.0010.2044 - Manutenao da Malha Viaria.
Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

3390303901
000, 505, 504

Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

3390303901
505

Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

3390303901
505

Elemento de despesa:

3390303901

02.011.08.244.0013.2052 - Gestao da politica de Assistência Social.

02.014.27.812.0012.2049 _ Aöes da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.

02.005.12.361.0004.2020 _ Manutenao dos Servios de Transporte Escolar.
Fonte de recurso:

000,104,107,110,120,505

CLAuSULA
- 00 PAGAMENTO
4.1 _ 0 pedidoQUARTA
de pagamento
deverà ser devidamente

instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e deverà conter 0 numero do Edital e a55inatura do titular da Secretaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento 5erà efetuado ao fornecedor. 5e e5te, à êpoca correspondente, nâo
apre5entar comprovaâo relaliva à manutenâo da regularidade fi5cal exigida no Edital de
Licita<{ao do Pregao Presencial n°. 26/2016.

4.30 pagamento 5erà efetuado atê 0 10' (dêcimo) dia do mê5 5ubsequente ao da entrega do
objeto e da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora inju5tificada 5ujeitarà 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de
corre9aO monetària a ser calculada com ba5e na variaâo do IGP-M verificada
entre a data em que deveria 5e dar 0 adimplemento e a data em que efetlvamente
ocorreu.
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4.4 O Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizayoes devidas pelo fornecedoL

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

4.6 _ Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidayao
quaisquer obrigac;oes financeiras que Ihe Ioram impostas, em virtude de penalldade ou
inadimplencia, sem que isso gere direlto ao pleito de reajustamento de prec;os ou correc;ao
monetaria.

CLĂUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO

53.1 O fornecimento iniciara a partir de maryo de 2016 (dois mii e dezesseis), sendo que a
entrega do objeto dar-se-a em ate 10 (dez) dias apas sua solicitayao, mediante e de acordo com a
entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes.
5.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no 110rario de expediente desta

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:0011 e das 13:30 as 17:00h),
sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante do Municipio de
Mercedes.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela

autoridade competente do Municipio, podera o prazo de entrega do objeto ser
prorrogado.

5.1.3 O Municipio fica desobrigado da execu9ao total do objeto, caso nao haja a
real necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme reqU1sll;ao, para efeito de
posterior verificayao da conformidade do mesmo com as exigencias do edita\.

5.2 O objeto sera recebido e acelto nos termos dos arts. 73 a 76, ambos da Lei n.' 8.666/93,
apas sumaria InspeC;ao realizada pelos argăos tecnicoS da Preleitura, podendo ser rejeilado
caso nao atenda as especificayoes exigidas.

5.2.1 O prazo de observayao e de recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

5.3 Na hip6tese da năo aceitac;ăo do objeto, o mesmo deveră ser refeito pelo fornecedor
no prazo de 5 (cinco) dias contados da notifica9ao da nao aceita9ao.

CLĂUSULA
SEXTA
- DOS
E OBRIGAGOES
6.1 _ Constituem
direitos
do DIREITOS
Municlpio receber
o objeto desle Ala nas condic;6es avenc;adas, e

da Detentora, perceber o valor ajustado na forma e prazo mencionados.
6.2 _ Constituem obrigayoes do Municipio:
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6.2.1. Prestar as informa90es e os esc\arecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.2.2. Efetuar 0 pagamento devido peio fornecimento do objeto licitado, desde que
cumpridas todas as exig€mcias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

6.2.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;
6.2.4. Vistoriar 0 objeto da licita9ao, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especifica9ao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.2.5. Atestar nas notas fiscaisl faturas a efetiva execu9ao do objeto desta Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.2.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for 0 caso;
6.3 Constituem obriga90es da Detentora da Ata:

6.3.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre os servi90s prestados;

6.3.2. Aceitar, nas mesmas condi90es, os acn"scimos ou supressoes que se
fizerem necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado;

6.3.3. Executar 0 objeto, no pre90, prazo e forma estipulados na proposta.
6.3.4. Manter durante toda a execu930 do contrato, em compatibilidade com as

obriga90es assumidas, todas as condi90es de habilttac;aO e qualifica930 exigidas
na licita9ao;

6.3.5. Indicar 0 responsavel por representa-Ia na execu930 do Contrato, assim
como a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-Io:

6.3.6. Efetuar 0 fornecimento dentro das especifica90es e/ou condi90es constantes
deste Edital de pregao e em seus Anexos;

6.3.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou
subcontrata90es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.3.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao

MUNICiplO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do
fornecimento do objeto;

6.3.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO,
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obrigando-se а atender, de imediato, todas as reclama<;oes а respeito da qualidade
е desempenho do objeto fornecido;

6.3.10 Comunicar рог escrito о MUNICiplO qualquer anoгmalidade de carater
urgente е prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLдUSULA SETIMA • OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS Е FISCAIS ОО
FORNECEOOR:

7.1. Adicionalmente, devera о FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se рог todos os encargos previdenciarios е obriga<;oes
sociais previstos па legisla<;ao social е trabalhista ет vigor, obrigando-se а salda-Ios

па ероса ргбргiа. "е. que os seus empregados пао manterao nenhum vinculo
empregaticio сот о Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se рог todas as providencias е obriga<;oes estabelecidas па
!egis!a<;ao especlllca de acldentes de trabalho quando. егп ocorrencia da especie.
forem vitimas os seus empregados по ato do fornecimento do objeto licitado ou ет

сопехао сот ele, ainda que acontecido ет dependencia da Sede Administrativa do
MUNICiplO;

7.1 .3. Assum;r todos 05 encargos de posslve! demanda traba!hista. clvi! ou penal.

relacionadas ао fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada рог
ргеvеПftао, сопехао ou continencia; е

7.1.4. Assumir, ainda, а responsabilidade pelos encargos fiscais е comerciais
resultantes da adjudica<;ao do objeto do Pregao.

7.2. А ;nadlmpiencia do loгnecedor. согп relerencia aos encargos estabelecidos nesta
cl.usula. пао translere а responsabIlidade рог seu pagamento ао MUNICiplO. пегп poder.
опегаг о objeto desta Ata. renunc;ando о FORNECEDOR expressamente а qualquer vlncu!o
de solidariedade, ativa ou passiva.

7.3. Е expressamente pгo;bIda ао lornecedor а veicula<;ao de pubIicldade асегса da Ata. salvo
se houver previa autoriza<;ao do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA опдvд _ ОВRIGД<;БЕS GERAlS од FORNECEOORA
8.1. Devera а FORNECEDORA observar, ainda. о seguinte:

8.1.1. Е expressamente proibIda а contrata<;ao de seгvidor pertencente ао quadro de

pessoal do Municip;o de Mercedes. ou que nele ocupe cargo de conl;an<;a. durante а
vigencia desta Ata;

8.1.2. Е expressamente proibIda. tamoom• а vеiсulа<;Эо de pubI;cldade асегса
desta Ata. salvo se houver previa autoriza<;ao do MUNIC\PIO.
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CLAuSULA
NONA - OAS
CONOlGOES
OE EXECUGAO
9.1 _ As contratayōes
decorrentes
da presente
Ata de Registro de Preyos serāo formalizados
peia retirada da Ordem de Compra peia detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada a atender todos os
pedidos efetuados durante a vi9ncia desta Ata, mesmo que a exeeugāo deles deeorrentes
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

9.3 Toda eontratagāo devera ser efetuada mediante solicitagāo da unidade requisitante, a qual
devera ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa forneeedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, a mesma devera
ser devolvida, juntamente eom a Nota Fiseal a que se refere, a fim de ser anexada ao
processo de administrayāo da ata.

CLAuSULA
- OAS PENALlOAOES
10.1 Os easosOEClMA
de inexeeugāo
total ou parcial,

erro de exeeugāo, exeeugāo imperfeita, atraso

injustifieado e inadimplemento de eada aiuste representado peia Ordem de Compra, sujeitara
a detentora da Ata, as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nO 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 obrigayōes fixadas.

10.1.2 Advertencia, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e
suspensāo temporaria do direito de licitar e contratar com o MUNICiplO e pessoas
juridieas pelo mesmo eontroladas ou subvencionadas, pelo prazo de at 2 (dois)
anos, no easo de inexeeugāo total ou parcial do objeto, sem prejuizO das demais
cominayoes legais.

10.1.3 Impedimento de Iicitar e de contratar com a Administrayāo publica e pessoas

jurldieas peia mesma eontroladas ou subveneionadas, pelo prazo de ate 5 (cineo)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigāo ou ate que seja
promovida a reabilitagāo perante a pr6pria autoridade que aplieou a penalidade,
garantido o direito a ampla defesa e contradit6rio, quando:
10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execuyāO do objeto do Pregāo;
10.1.3.3 Nāo mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.3.5. Fizer declarayāo falsa;
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10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

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

10.1.4 declarac;ao de inidoneidade para contratar com a Administrac;ao publica, atè
que seja promovida a reabilitac;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 poderilo ser descontados

dos pagamentos devidos pela Administrac;ao.

1 0.3 Da aplicac;ao das penas definidas nos sub itens 1 0.1.1 a 1 0.1 .3, caberà recurso no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intlmac;ao, o qual deverà ser apresentado no mesmo
local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsiderac;ao relativos às penalidades acima dispostas serà
dirigido ao Secretàrio da unidade requisitante, o qual decidirà o recurso no prazo de 05 (cinco)
dias uteis e o pedido de reconsiderac;ao, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLÀUSULA OeCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;OS
11.1 _ O prec;o nao serà reajustado no prazo de vigència desta Ata, ressalvada a possib\lidade
da recomposic;ao do equilibrio econòmico-financeiro na forma da Lei.

cLÀUSULA DECIMA SEGUNDA. DA RESCISAO DAATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1 _ A presente Ata de Registro de Prec;os poderà ser rescindida, de pleno direito pela
administrac;ao, quando:

12.1.1 _ a detentora nao cumprir as obrigac;oes constantes desta Ata;

12.1.2 _ a detentora nao retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo
estabelecido, e a Administrac;ao nao aceitar sua justificativa;

12.1.3 _ verificadas as hip6teses dos arts. 77 e 78 da Lei n.o 8.666/93;
12.1.4 _ os prec;os registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado, e a detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.5 _ por razees de interesse publico devldamente demonstradas e justificadas pela
Administrac;ao.

12.2 A comunical'ao do cancelamenlo do prevo registrado, noS casos previstos neste item,

serà feita por correspondència com aviso de recebimenlo, junlando-se ° comprovante ao

processo de administrac;ilo da presente Ata de Registra de Prec;os. No caso de ser ignorado,

incerto ou inacessivel o enderec;o da detentora, a comunicac;ao serà feita por publicac;ao no
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Diário Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
pre<;o e registrado a partir da ùltima publica<;ao.

12.3 Pela detenlora, quando, mediante solicita9áo por escrito, comprovar eslar impossibilitada
de cumprir as exigèncias desta Ata de Regislro de Pre90s, ou, a juizo da Administra9áo,
quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipóleses previstas no art. 78, incisos XI1I a
XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 _ A solicita<;ao da detentora para cancelamento dos pre<;oS registrados

deverá ser formulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada á
Administra<;ao a aplica<;ao das penalidades previstas na Cláusula Dècima, caso nao
aceitas as razóes do pedido.

12.4 Ficam reconhecidos os direilos da Adminislra9áo, em casD de rescisáo administraliva
prevista no art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA TERCE1RA - DA AUTOR1ZAGAO PARA AQU1S1GAO
13.1 _ A contrata9áo dos ilens objeto da presente Ala de Regislro de Pre90s serao
autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondenle, sendo obrigatório
inlormar ao Setor de Compras (ou á Comissáo de Acompanhamento do Sistema de Registro
de Pre<;os), os quantitativos das aquisi<;óes.

13.1.1 _ A emissao das notas de empenho, sua retifica<;ao ou cancelamento, total ou

parcial seráo, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esla
delegar a competencia para tanto.

CLÁUSULA
DECIMA QUARTA
14.1 _ As comunica9óes
entre as- DAS
partes,COMUNICAGOES
relacionadas com o acompanhamenlo e conlrole da
presente Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DEC1MA QUINTA - DAS D1SPOS1GOES F1NA1S

15.1 _ Inlegram esla Ala, o edllal do PREGÀO PRESENCIAL n' 26/2016 e a proposla da

detentora da presente ata c1assificada em 1° lugar no certame supra mencionado.
15.2 A execu9áo da Ala de Regislro de Pre90s será disciplinada pelas disposi9óes legais e

regulamenlares aplicáveis às obriga9òes ora conlraidas, especialmenle a Lei Federal n.'
8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.' 10.520, de 17/07/2002, Decrelo Municipal n.' 023/2007,
de 27103/2007 e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execu9áo e tiscaliza9áo do Objelo desle conlralo seráo de responsabilidade do Sr.
Edson Schug, Secretário de Planejamento, Administra<;ao e Finan<;as.

15.4 Os casOS omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666193, pelo Decrelo
Municipal n0 146/2011, no que náo colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.
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Municipio de Mercedes
Estado do Рагапа
Ata de Registro de PJ'ec;os пО 72/2016
CLAUSULA
OECIMA decorrentes
SEXTA - ОО da
FORO
16.1 _ А. questoes
execuao

desta Ata, que пао possam ser djrimidas

admjnistratjvamente, serao processadas е julgadas по Foro da сотагса de Marechal
Candjdo Rondon-PR, сот exclusao de qualquer outro, рог mais privjlegiado que seja.

Е, para firmeza е valjdade do que јој pactuado, lavrou-se а presente ata ет 02 (duas) _ја. de
jguai teor е forma, рага que surtam um s6 efejto, а. quais, depois de ijdas, sao assinadas
реlа. representantes das partes, MUNICip!O е FORNECEDORA, е реlа. testemunhas
abaixo.

Mercedes - PR, ет 08 de таг<;о de 2016.

геЈМ'А' '..1 I I 1/.

rjM-uпlclрlO rc
MUNICIPIO

Testemun

УЈ.



.

)1l!L

Elsa Will Tutui
RG по 5.725.228-6

/

Sueli Porto pneus

FORNECEOORA

-
'
lIS
RG по 7.785.147-0
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