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Identificação: 1962016

o Município de Mercedes, pessoa jurídica 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 CPFIMF sob n°

886.335.35-04, a seguir denominado MUNiCípIO, e a empresa S M W Ceccato Me, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO. 14.475.833/0001-13, Inscrição Estadual nO

90577282-10, com sede na Av. Rio Grande do Sul, nO. 770, CEP 85.960-000, Centro, na
Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, neste ato representada por sua
sócia administradora, Sra. Silvani Maria Weiss Ceccato, residente e domiciliada na Rua Minas

Gerais, n°. 750, CEP 85.960-000, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do
Paraná, portadora da Carteira de Identidade nO. 4.793.107-0, expedida pela SSP/PR, inscrita
no CPF sob nO. 662.374.919-53, 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 3512016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da
fornecedora, datada de 22/03/2016, 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 PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

- Através

da

presente

contratação de empresa

ata

ficam

registrados

os

seguintes

preços,

para fornecimento de materiais esportivos

para

para

eventual

utilização

nas

atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, do Município de
Mercedes, durante o exercício de 2016, conforme abaixo especificados:

LOTE 02

Descrição Técnica

Item Qtd Unid
1

12

unid Bola

Oficial

costurada,

de
com

Handebol,
32

tamanho

gomos,

masculino,

câmara

R$ Unit

R$ Total

115,60

1.387,20

airbility,

confeccionada com PU Ultra Grip. Bola Oficial da
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Item Qtd Unid

Descriao Tecnica
Confederac;ao

Brasileira

de

Handebol

(CBHB)

R$ Unit

R$ Total

111,10

1.333,20

104,60

1.255,20

118,10

705,60

149,60

2.992,00

43,00

645,00

71,60

429,60

3,55

85,20

e

aprovada pela Federac;ao Internacional de Handebol
(IHF).

Indicada

uso

para

sem

cola.

Produto

importado. Tamanho: 58 - 60 cm de diametro. Peso:
425 - 475 g; Penalty
Bola

Oficial

de

Handebol,

tamanho

feminino

,

costurada,

com
32
gomos,
camara
airbility,
confeccionada com PU Ultra Grip. Bola Oficial da

2

unid Confederac;ao

12

Brasileira

de

Handebol

(CBHB)

e

aprovada pela Federac;ao Internacional de Handebol
(IHF). Indicada para uso sem cola. Tamanho: 54 - 59
cm de diametro. Peso: 325 - 400 g; Penalty
Bola

Oficial

costurada,

de

Handebol,
32

com

tamanho

infantil,

camara

airbility,

gomos,

confeccionada com PU Ultra Grip. Bola Oficial da

3

12

unid Confederac;ao Brasileira de Handebol (CBHB ) e
aprovada pela Federac;ao Internacional de Handebol
(IHF ). Indicada para uso sem cola. Tamanho: 49 51 cm de diametro. Peso: 230 - 270 g; Penalty

Bola

Oficial de V61ei de

camara
4

6

unid

airbility,

Praia,

com

12 gomos,

confeccionada

com

microfibra.

Exclusiva tecnologia Termotec com absorc;ao de 0%

de agua, ideal para a modalidade. miolo removfvel.

Tamanho: 65 - 67 cm de diametro. Peso: 260 - 280
g; Penalty

Bola

Oficial

de

gomos,camara
5

20

unid

microfibra.

Bola

V6lei,

matrizada,

16

com

airbility,
confeccionada
com
oficial aprovada pela Federac;ao

Internacional de Voleibol (FIVB ). Tamanho: 65 - 67

cm de diametro.

Peso: 260 - 280 g; com miolo

removfvel e lubrificado, Penalty
Bola

6

Und

15

V61ei

Matrizada;

fabricada

circunferencia de 60 a 63 cm,
gramas;

com

camara

airvility;

em

poliuretano;

peso 240
miolo

a

270

removfvel

e

lubrificado; Kagiva

7

6

unid

8

24

unid

Bola de

Medicine

Ball de

1

kg

em

material de

borracha, matrizada com miolo removfvel; Penalty
Bola de Tenis de Mesa, oficial, 3 estrelas, 40 mm,
peso 2,7 gramas; Vollo

8.833,00

Valor total maximo do LOTE 02: R$ 8.833,00 (oito mil, oitocentos e trmta e tres reals)
A

.
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LOTE 03
Item

Qtd

Unid

Descriâo Tecnica

R$ Unit

R$ Total

4,85

1.212,50

4,85

1.212,50

4,85

1.212,50

33,30

2.664,00

Medalha em liga de antimönio; metal zamak; com
banhos

metalizados

nas

superficies;

espessura

mèdia de 3mm; tamanho mèdio de 70mm; formato
1

250

unid conforme 0 brasao do Municipio; cobertura com

resina de esmalta<;ao na cor ouro; fita de tafeta com
as cores branco, vermelho e amarelo; sublimada
com a escrita "Municipio de Mercedes". ; Rema
Medalha em liga de antimönio; metal zamak; com
banhos

metalizados

nas

superficies;

espessura

mèdia de 3mm; tamanho mèdio de 70mm; formato
2

250

unid

conforme 0 brasao do Municipio; cobertura com
resina de esmalta<;ao na cor prata; fita de tafeta
com

as

cores

branco,

vermelho

amarelo;

e

sublimada com a escrita "Municipio de Mercedes".
Rema
Medalha em liga de antimönio; metal zamak; com
banhos

3

250

unid

metalizados

nas

superficies;

espessura

mèdia de 3mm; tamanho mèdio de 70mm; formato
conforme 0 brasao do Municipio; cobertura com
resina de esmalta<;ao na cor bronze; fita de tafeta
com

as

cores

branco,

vermelho

e

amarelo;

sublimada com a escrita "Municipio de Mercedes".
Rema
Trofèu esportivo, com base acrilica na cor preto
4

80

unid

com 45 cm de altura, com estatueta vit6ria na cor
dourada,

com

adesivo

do

brasao

municipal,

modalidade, competi<;ao e c1assifica<;ao; Jeb's
6.301,83

Valor total maximo do LOTE 03: R$ 6.301,50 (seis mil, trezentos e um reais e cinquenta
centavos)

LOTE 06

R$ Unit

R$ Total

303,50

607,00

unid Suporte com Rede de Tênis de Mesa; Klopf

22,75

91,00

Cordas de Seda; Marca de referência Spitter

28,00

280,00

Placar m6vel; para tênis de mesa; Klopf

117,14

351,42

207,79

415,58

Unid

Descriâo Tecnica

Item

Qtd

1

2

unid 1,525 m de largura e 0,760 m de altura em MDT
15 mm; Klopf

2

4

3

10

kg

4

3

unid

5

2

und

Mesa de Tênis com 2,740 m de comprimento,

Luneta refletora para tiro ao alvo, com pedestal de

1,50 m e estojo de lona para transporte; Vivitar
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Item I Qtd IUnidl

l R$ Unit

Descriăo Tecnica

R$ Total

Valor total do LOTE 06: R$ 1.745,00 (um mii, setecentos e quarenta e cinco reais)
LOTE 08
Item

Qtd

Descriăo Tecnica

Unid

R$ Unit

R$ Total

169,25

677,00

Caixa Plastica Termica; de polietileno; capacidade

45 L; al9a escamoteavel; resistente conserva9ao
1

4

unid minima do gelo por 12 horas seguidas; articulada,

facil

de

abrir;

polietileno

de

alto

impacto;

Co/emam.
677,00

Valor total do LOTE 08: R$ 677,00 (seiscentos e setenta e sete reais)
Valor total da Ata: R$ 17.556,83 (dezessete mii, quinhentos e cinquenta e seis reais e
oitenta e tres centavos).

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicita9ao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigemcias:

1.2.1 - Fornecer o objeto conforme solicitado no edita!.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre90s qualquer 6rgao ou entidade da
Administra9ao 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 Pre90s tera a validade de 09 (nove) 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 Pre90s, o Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisi9ao,
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
indeniza9ao de qualquer especie a empresa detentora.

2.3 Em cada aquisi9ao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao pre90,

as

c1ausulas e condi90es constantes do Edital do PREGÂO PRESENCIAL n° 35/2016, que a
precedeu e integra o presente instrumenta de compromisso, independente de transcri9ao, por
ser de pleno conhecimento das partes.

CLĂUSULA TERCEIRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisi9ao correrao por conta da seguinte dotayao
or9amentaria:

Pag 4/11

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

Municipio de Mercedes
Estado do Parana
Ata de Registro de Pret;os n° 96/2016
02.014.27.812.0012.2050 - Manutenc;ao das Atividades Esportivas e de Lazer.
Elemento de despesa:
33903014,33903023,33903104
Fonte de recurso:
000,505

02.014.27.812.0012.2049 -Ac;oes da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer.
Elemento de despesa:
3390303014,33903023,33903104
Fonte de recurso:

505

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 comprovat;ao relativa a manutent;ao da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licitat;ao do Pregao Presencial nO. 35/2016.

4.30 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

corret;ao monetaria a ser calculada com base na variat;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

a

pagar

os

valores

correspondentes a multas ou indenizat;oes devidas pelo fornecedor.

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 liquidat;ao

quaisquer obrigat;oes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pret;os ou corret;ao
monetaria.

CLAuSULA QUINTA - OA ENTREGA E 00 PRAZO
53.1 0 fornecimento iniciara a partir de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo que a entrega
do objeto dar-se-a em ate 10 (dez) dias ap6s sua solicita<;ao, 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 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

Esportes, Turismo e Lazer, do Municipio de Mercedes.
5.1.2.

Excepcionalmente,

mediante requerimento fundamentado e deferido pela
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autoridade competente do Municipio, podera о prazo de entrega do objeto ser
prorrogado.

5.1.3 О Municipio fica desobrigado da execuao total do objeto, caso пго
haja а real necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. А entrega do objeto devera ser feita conforme reqUlsl(ao, рага efeito de
posterior vегifiса9ЭО da conformidade do mesmo сот as exigencias do edital.

5.2 О objeto sera recebido е aceito nos termos dos aгts. 73 а 76, ambos da Lei п.о 8.666/93,
ap6s sumaria iпsре9ЭО realizada pelos 6гgэоs tecnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado
caso пэо atenda as еsресifiса9беs exigidas.

5.2.1 О prazo de оЬsегvа9ЭО е de recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

5.3 Na hip6tese da пго aceitaao do objeto, о mesmo devera ser refeito pelo fornecedor
по prazo de 5 (cinco) dias contados da notificaao da пго aceitaao.

CLAUSULA SEXTA - DOS DIREIТOS Е OBRIGA<;OES

6.1 _ Constituem direitos do Municipio гесеЬег о objeto deste Ata nas сопdi9беs aven9adas, е
da Detentora, регсеЬег о valor ajustado па forma е prazo mencionados.
6.2 - Constituem оЬгigа9беs do Municipio:

6.2.1. Prestar as iпfогmа9беs е os esclarecimentos atinentes ао fornecimento que
venham а ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.2.2. Efetuar о pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que
cumpгidas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos е da Ata;

6.2.3. Comunicaг oficialmente ао foгnecedoг quaisqueг falhas е defeitos
veгificados;

6.2.4. Vistoгiar о objeto da liсitа9ЭО, а fim de verificar sua compatibilidade сот а
еsресifiса9ЭО tecnica constante do instгumento convocat6rio е seus anexos.

6.2.5. Atestaг nas notas fiscais/ fatuгas а efetiva ехеСU9ЭО do objeto desta Ata,
conforme ajuste гepгesentado pela Nota de Empenho;

6.2.6. Aplicaг а Detentoгa da Ata penalidades, quando foг о caso;
6.3 Constituem оЬгigа9беs da Detentoгa da Ata:

6.3.1. Pagar tod05 05 tribut05 que incidam ou venham а incidir, diгeta ou
indiгetamente, sobгe os seгvi90s prestados;
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6.3.2. Aceitar, nas mesmas condic;ōes, 05 acrescimos ou supressōes que se

fizerem necessarios no quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratado;

6.3.3. Executar o objeto, no prec;o, prazo e forma estipulados na proposta.
6.3.4. Manter durante toda a execuc;āo do contrato, em compatibilidade com as

obrigac;ōes assumidas, todas as condic;oes de habilitac;āo e qualificac;āo exigidas
na licitac;āo;

6.3.5. Indicar o responsavel por representa-Ia na execuc;āo do Contrato, assim
como a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderāo substitui-Io;

6.3.6. Efetuar o fornecimento dentro das especificac;ōes e/ou condic;ōes constantes
deste Edital de Pregāo e em seus Anexos;

6.3.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou
subcontratac;oes nāo 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 05 esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICiplO,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as rec\amac;oes a respeito da qualidade
e desempenho do objeto fornecido;

6.3.10 Comunicar por escrito o MUNICiplO qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar 05 esc\arecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA _ OBRIGAC6ES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS OO
FORNECEOOR:

7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos 05 encargos previdenciarios e obrigac;ōes
sociais previstos na legislac;āo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios
na epoca pr6pria, vez que 05 seus empregados nāo manterāo nenhum vinculo
empregaticio com o Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac;oes estabelecidas na

legislac;āo especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie,
forem vitimas 05 seus empregados no ato do fornecimento do objeto Iicitado ou em

conexāo com ele, ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do
MUNIClpIO;

7.1.3. Assumir todos 05 encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
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relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
prevenyao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos
resultantes da adjudicayao do objeto do Pregao.

encargos

fiscais

e

comerciais

7.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta

c1ilUsula, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNIC[PIO, 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 veiculayao de publicidade acerca da Ata, salvo
se houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - OBRIGACÒES GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confianya, durante a
vigencia desta Ata;

8.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculayao de publicidade acerca
desta Ata, salvo se houver previa autorizayao do MUNIC[PIO.

CLAuSULA NONA - DAS CONDICÒES DE EXECUCÀO
9.1 - As contratay6es decorrentes da presente Ata de Registro de Preyos serao formalizados
pela retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2

A detentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada a atender todos os

pedidos efetuados durante a vigencia desta Ata, mesmo que a execuyao deles decorrentes
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
9.3 Toda contratayao devera ser efetuada mediante solicitayao 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 administrayao da ata.

CLAuSULA DECIMA - DAS PENALlDADES
10.1 Os casos de inexecuyao tota I ou parcial, erro de execu<;ao, execw;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,
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pelo descumprimento de obriga90es fixadas.

10.1.2 Advertencia, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e
suspensao temporária do direito de licitar e contratar com o MUNIC\PIO e pessoas

juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de atè 2 (dois)
anos, no caso de inexecu9ao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais
comina90es legais.

10.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Administra9ao pùblica e pessoas

juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de atè 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou atè que seja
promovida a reabilita9ao 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 execu9ao do objeto do Pregao;
10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Comportar-se de modo inidòneo;
10.1.3.5. Fizer declara9ao falsa;
10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execu9ao da Ata.

10.1.4 declara9ao de inidoneidade para contratar com a Administra9ao pùblica, atè
que seja promovida a reabilita9ao, facultado a detentora da Ata o pedido de
reconsidera9ao 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 Administra9ao.

10.3 Da aplica9ao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, caberá recurso no prazo
de 05 (cinco) dias ùteis, contados da intima9ao, o qual deverá ser apresentado no mesmo
loca\.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsidera9ao relativos às penalidades acima dispostas será
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco)
dias ùteis e o pedido de reconsidera9ao, no prazo de 10 (dez) dias ùteis.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
11.1 _ ° pre90 nao será reajustado no prazo de vigencia desta Ata, ressalvada a possibilidade
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da recomposiyao do equilibrio есопбmiсо-fiпапсеiго па forma da Lei.

CLAUSULA ОЕСIМА SEGUNDA - ОА RESCISAO ОА АТА ОЕ REGISTRO ОЕ PRE<;OS
12.1 - А presente Ata de Registгo de Preyos podera ser rescindida, de pleno direito pela
administrayao, quando:
12.1.1 - а detentora пао cumprir as оЬгigаубеs constantes desta Ata;

12.1.2

-

а

detentora

пао

retirar

qualquer

Ordem

de

Сотрга,

по

prazo

estabelecido, е а Administrayao пао aceitar sua justificativa;

12.1.3 - verificadas as hiрбtеsеs dos aгts. 77 е 78 da Lei п.О 8.666/93;
12.1.4 - os preyos registrados se apresentarem superiores aos
mercado, е а detentora пао acatar а revisao dos mesmos;

praticados

по

12.1.5 - рог гаzбеs de interesse pubIico devidamente demonstradas е justificadas
pela Administrayao.

12.2 А comunicayao do cancelamento do ргеуо registrado, nos casos previstos neste item,
sera feita рог correspondencia сот aviso de recebimento, juntando-se о comprovante ао
processo de administrayao da presente Ata de Registro de Preyos. No caso de ser ignorado,
јпсегtо ou inacessivel о endereyo da detentora, а comunicayao sera feita рог pubIicayao по
Ојагјо Oficial do Municipio, рог 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado о
ргеуо е registrado а paгtjг da ultima pubIicayao.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitayao рог escrito, compгovar estar impossibilitada

de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Preyos, ou, а juizo da Administrayao,
quando compгovada а осоггепсја de qualquer das hiрбtеsеs previstas по aгt. 78, incisos XIII а
XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.
12.3.1

devera

- А solicitayao

ser

formulada

da

detentora

сот

рага

antecedencia

cancelamento

de

05

dos

(сјпсо)

preyos

dias,

registrados

facultada

а

Administrayao а aplicayao das penalidades previstas па Clausula Оесјта, caso пао
aceitas as гаzбеs do pedido.

12.4 Ficam reconhecidos os direitos da Administrayao, ет caso de rescisao administrativa
prevista по aгt. 77 da Lei п.о 8.666/93.

CLAUSULA ОЕСIМА TERCEIRA - ОА AUTORIZA<;AO PARA AQUlSI<;AO
13.1 - А contratayao dos itens objeto da presente Ata de Registгo de Preyos serao
autorizadas, ет cada caso, pelo Ordenador de Despesa coггespondente, sendo оЬгigаtбгiо

informar ао Setor de Compras (ou а Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registгo

de Ргщ:оs), os quantitativos das aquisi90es.
13.1.1 - А emissao das notas de empenho, sua retificayao ou cancelamento, total ou
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parcial serao, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta
delegar a competencia para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICACOES

14.1 _ As comunica<;oes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLAuSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 _ Integram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL nO 35/2016 e a proposta da
detentora da presente ata c\assificada em 1 ° lugar no certame supra mencionado.
15.2 A execu<;ao da Ata de Registro de Pre<;os sera disciplinada pelas disposi<;oes legais e

regulamentares aplicaveis as obriga<;oes ora contraidas, 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 27103/2007 e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execu<;ao e fiscaliza<;ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do Sr.
Edson Vilar Santos, Secretario de Esportes, Turismo e Lazer.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto
Municipal n° 146/2011, no que nao 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 questoes decorrentes da execu<;ao desta Ata, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Candido Rondon-PR, com exc\usao 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 quais, depois de lidas, sao assinadas
pelas representantes das partes, MUNICiplO e FOR CEDORA, e pelas testemunhas
abaixo.

ccato ME

FORNECEDORA

Noeli Pereira

RG n° .4.779.213-4
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