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Ata de Registro de Preços n° 104/2016

Identificação: 2042016

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito públíco interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato
representado
identidade

pela

R.G.

Exma.

nO

Prefeita.

5.107.835-7,

Sra.

Cleci

expedida

M.

Rambo

pela

SSP/PR,

Loffi,

portadora

inscrita

no

da cédula de

CPF/MF

sob

nO

886.335.35-04, a seguir denominado MUNiCípIO, e a empresa Jamar Construção Civil Ltda
EPP, inscrita no CNPJ sob n.o 78.352.374/0001-63, Inscrição Estadual nO. 41.602.166-09, com

sede na Rua Osvaldo Cruz, nO. 2555, acesso a BR 272, CEP 85.980-000, na Cidade de

Guaira, Estado do Paraná. neste ato representada por sua sócia-administradora, Sra. Áurea
Campregher Lunelli.

inscrita

no

CPF

sob

n.O 930.994.879-53,

portadora

da

Carteira

de

Identidade nO 8.454.679-8 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Prof. Galvoso, n°. 915.
Centro. na Cidade de Guaira, Estado do Paraná, 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 4412016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme
consta da proposta da fornecedora, datada de 12/04/2016, 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 locação de
pá carregadeira. rolo compactador e escavadeira hidráulica, para atender as necessidades do
Município de Mercedes, conforme abaixo especificados.
Item

1

Equipamento

Pá

carregadeira.

938

H

ou

Similar:

Qtd.

N° Horas

R$/Hora

R$ Total

1

250 h

250,00/h

62.500,00
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Item

Equipamento
potencia
15.000Kg;

180CV;
ana

peso

de

Qtd.

N° Horas

R$/Hora

R$ Total

operacional

fabrica<;ao

2010

(minimo).

Valor total da Ata: R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais)
1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicita<;ao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias:

1.2.1 - Prestar os servi<;os 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 12 (doze) meses, contados a
partir da data de assinatura.
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 44/2016, 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:
02.009.26.782.0010.2044 - Manutenao da Malha Viiuia
Elemento de despesa:

33903912

Fonte:

505; 000

02.008.20.606.0007.2035

-

Aoes

para

0

Desenvolvimento

Econ6mico

da

Cadeia

Produtiva
Elemento de despesa:

33903912

Fonte:

505; 000

CLAuSULA QUARTA - 00 PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
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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, à època correspondente, nao
apresentar comprovac;:ao relativa à manutenc;:ao da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licitac;:ao do Pregao Presencial nO. 44/2016.
4.3 0 pagamento serà efetuado atè 0 10° (dècimo) dia do mês 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

correc;:ao monetaria a ser calculada com base na variac;: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 indenizac;:öes devidas pelo fornecedor.
4.5 0 pagarnento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.
4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidac;:ao

quaisquer obrigac;:öes financeiras que Ihe foram impostas. em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direlto ao pleito de reajustamento de prec;:os ou correc;:ao
monetaria.

CLÂUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
5.1. Os servic;:os serao fornecidos conforme a necessidade de utilizac;:ao dos mesmos por

parte do Municipio e a

Fornecedora devera prestar os servic;:os em

local previamente

acordado entre as partes.

5.1.1. Os servic;:os deverao ser efetuados conforme requlslc;:ao, para efeito de
posterior verificac;:ao da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
5.2 Na hip6tese da nao aceitac;:ao do objeto. 0 mesmo devera ser refeito pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificac;:ao da nao aceitac;:ao.

CLÂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<;ÖES
6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informac;:öes e 05 esc!arecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetuar 0 pagamento devido pelo fornecimento do objeto Iicitado, desde que
cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e da Ata;
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6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitac;ăo, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especificac;ăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.
6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva execuc;ăo do objeto desta Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
6.2 Da Detentora da Ata:

6.2.1.

Pagar

todos

os

tributos

que

incidam

ou

venham

a

incidir,

direta

ou

indiretamente, sobre os servic;os prestados;

6.2.2.

Aceitar,

nas

mesmas

condic;oes,

os

acrescimos

ou

supressoes

que

se

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

6.2.3. Executar o objeto, no prec;o, prazo e forma estipulados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execuc;ăo da Ata, em compatibilidade com as obriga«oes
assumidas. todas as condi«oes de habilitac;ăo e qualificac;ăo exigidas na licitac;ăo;

6.2.5. Indicar o responsavel por representa-Ia na execu«ăo da Ata, assim como a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderăo substitui-Io;

6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especifica«oes e/ou condic;oes constantes
deste Edital de Pregăo e em seus Anexos;
6.2.7.

Executar

diretamente

a

Ata,

sem

transferencia

de

responsabilidades

ou

subcontratac;oes năo autorizadas pela municipio de Mercedes;
6.2.8.

Responsabilizar-se

MUNICiPIO

ou

a

por

terceiros,

quaisquer

decorrentes

danos

de

sua

causados

culpa

ou

diretamente

dolo,

ao

quando

do

fornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela MUNICipIO,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamac;oes 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

DO

FORNECEDOR:
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7.1. Adicionalmente, devera 0 FORNECEDOR:
7.1.1.

Responsabilizar-se

por

todos

os

encargos

previdenciarios

e

obrigayoes

sociais previstos na legislayao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-

los

na epoca pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo
empregaticio com 0 Municipio de Mercedes;
7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na
legislayao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie,

forem vftimas os seus empregados no ato 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
prevenyao, conexao ou continencia; e

7.1.4.

Assumir,

ainda,

a

responsabilidade

pelos

encargos

fiscais

e

comerciais

resultantes da adjudicayao do objeto do Pregao.

7.2. A inadimplencia

do

fornecedor,

com

referencia

aos

encargos

estabelecidos

nesta

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

onerar 0 objeto desta Ata, renunciando 0 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 - OBRIGA<;6ES GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda. 0 seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municfpio 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 autorizac;ao do MUNICipIO.

CLAuSULA NONA - DAS CONDI<;6ES DE EXECU<;Ao
9.1 - As contratayoes 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 vigencia desta Ata, mesmo que a execuao deles decorrentes
estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
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9.3 Toda сопtгаtа<;эо dеvегэ ser efetuada mediante sоliсitа<;эо da unidade requisitante, а qual
devera ser feita atraves de Ordem de Сотрга competente.

9.4 А empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Сотрга, а mesma dеvегэ
ser devolvida, juntamente сот а Nota Fiscal а que se refere, а fim de ser anexada ао
processo de аdmiпistга<;эо da ata.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1 Os casos de iпехесu<;эо total ои parcial, егго de ехесu<;эо, ехесu<;эо imperfeita, atraso
injustificado е inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Сотрга, sujеitагэ
а detentora da Ata, as penalidades previstas по aгt. 87 da Lei Federal по 8.666/93, das quais
destacam-se:
10.1.1 Multa diэгiа de 0.5% (cinco decimos рог cento) sobre о valor total da Ata. pelo
descumprimento de obriga<;oes fixadas.

10.1.2 Adveгtencia, multa de 1 О % (dez рог cento) sobre о valor total da Ata е

susрепsэо tеmрогэгiа do direito de licitar е contratar сот о MUNICIPIO е pessoas
juгidicas pelo mesmo controladas ои subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois)

anos. по caso de iпехесu<;эо total ои parcial do objeto, sem prejuizo das demais
соmiпа<;беs le9ais.
10.1.3 Impedimento de licitar е de contratar сот а Аdmiпistга<;эо PubIica е

pessoas

juгidicas pela mesma contгoladas ои subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco)
anos, enquanto perduгarem os motivos determinantes da рuпi<;эо ои ate que seja
promovida а геаЫlitа<;эо perante а pr6pria autoridade que aplicou а penalidade,
9arantido о direito а ampla defesa е contradit6rio. quando:
10.1.3.1. Deixar de assinar а Ata;
10.1.3.2. Ensejar о retardamento da ехесu<;эо do objeto do Ргеgэо:

10.1.3.3 Nэо mantiver а proposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Compoгtar-se de modo iпidбпео;

10.1.3.5. Fizer dесlага<;эо falsa;
10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; е
10.1.3.7. Falhar ои fraudar па ехесu<;эо da Ata.

1 0.1.4 declaraao de inidoneidade рага contratar сот а Administгa<;:ao PubIica, ate
que seja pгomovida а геаЫlitа<;эо. facultado а detentora da Ata о pedido de
гесопsidега<;эо da dесisэо da autoridade competente. по prazo de 1 О (dez) dias da
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abertura de vistas ao proeesso.

10.2 Os valores das multas aplieadas previstas nos sub-itens aeima poderāo ser deseontados
dos pagamentos devidos peia Administragāo.
10.3 Oa aplicagāo das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, eabera recurso no prazo

de 05 (cinco) dias uteis, eontados da intimagāo, o qual devera ser apresentado no mesmo
loeal.
10.4 O reeurso ou o pedido de reeonsideragāo relativos as penalidades aeima dispostas sera
dirigido ao Seeretario da unidade requisitante. o qual decidira o recurso no prazo de 05 (eineo)
dias uteis e o pedido de reeonsideragāo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLAuSULA OECIMA PRIMEIRA - OO REAJUSTAMENTO OE PRECOS
11.1 - Nāo sera permitida a alteragāo da Ata de Registro de Pregos para o restabelecimento

do equilibrio eeon6mieo-finaneeiro inieial da Ata, salvo quando se tratar de alteragāo relativa a
quantidade do objeto inieialmente prevista neste Edital, sendo que ante a neeessidade de
alteragāo neste sentido, serāo obedeeidas as disposigōes eontidas no art. 65 da Lei n°
8.666/93.

CLAuSULA OECIMA SEGUNOA -

OO CANCELAMENTO OA ATA OE REGISTRO OE

PRECOS
12.1 - A presente Ata de Registro de Pregos podera ser eaneelada, de pleno direito peia
administragāo, quando:

12.1.1 - A detentora nāo eumprir as obrigagōes eonstantes desta Ata;
12.1.2 - A detentora nāo retirar qualquer Ordem de Servigo, no prazo estabeleeido e a
Administragāo nāo aceitar sua justificativa;

12.1.3 A detentora der causa a rescisāo administrativa de Ata deeorrente de registro de
pregos, a criterio da Administragāo; observada a legislagāo em vigor;

12.1.4 Em qualquer das hip6teses de inexeeugāo total ou pareial de Ata deeorrente
de registro de pregos, se assim for deeidido peia Administragāo, eom observancia das
disposigōes legais:

12.1.5

Os

pregos

registrados

se

apresentarem

superiores

aos

pratieados

no

mercado, e a detentora nāo acatar a revisāo dos mesmos;

12.1.6 - Por razōes de interesse publieo devidamente demonstradas e justificadas peia
Administragāo.

12.2 A comunica<;āo do cancelamento do pre90 registrado, nos casos previstos neste item,
sera feita por correspondencia eom aviso de reeebimento, juntando-se o eomprovante ao
processo de administragāo da presente Ata de Registro de Pregos. No ea so de ser ignorado,

P6g 7/9
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-2
www.mercedes.pr.gov.br

Municipio de Mercedes
Estado do Parana
Ara de Registra de Prec;as n° 104/2016
incerto ou inacessivel o enderec;:o da detentora, a comunicac;:ao sera feita por publicac;:ao no
Diario Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
prec;o e registrado a partir da ultima publicac;ao.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitac;ao por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Prec;os, ou, a juizo da Administrac;ao,
quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIII a
XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.
12.3.1
devera

- A solicitac;:ao
ser

formulada

da

detentora

com

para

antecedencia

cancelamento
de

05

dos

(cinco)

prec;:os
dias,

registrados

facultada

a

Administrac;ao a aplicac;ao das penalidades previstas na Clausula Dècima, caso nao

aceitas as raz6es do pedido.

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZACÀO PARA AQUISICÀO
13.1

- A contratac;ao

dos

itens

objeto

da

presente Ata

de

Registro de

Prec;os

serao

autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sende obrigat6rio
informar ao Setor de Compras (ou à Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registro
de Prec;os), os quantitativos das aquisic;6es.

13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retificayao ou cancelamento, total ou
parcial serao,

igualmente,

autorizados

pela

mesma autoridade,

ou

a quem esta

delegar a competencia para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICACÒES
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 DISPOSICÒES FINAIS

15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 44/2016 e a proposta da

detentora da presente ata c1assificada em 1° 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 às obrigac;:6es 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.a 023/2007,
de 27103/2007 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.
Vilson Martins, Secretario de Viac;:ao, Obras e Servic;:os Urbanos.
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 quest6es decorrentes da execuc;ao desta Ata, que nao possam ser dirimidas
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Municipio de Mercedes
Estado do Paraná
Ata de Registro de Prer;os n° 10412016
administrativamente,

serao

processadas e julgadas

no

Foro da

Comarca

de

Marechal

Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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 só efeito, às quais, depois de lidas, sac assinadas

pelas representantes das partes. MUNIC[PIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas
abaixo.
abril de 2016.

Jamar Construao Civil Ltda EPP
FORNECEDORA

Testemunhas:

oeli Pereira '
G nO 4.779.213-4
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