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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. n° 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nO

886.335.35-04, a seguir denominado MUNiCípIO, e a empresa Grameira e Floricultura Santa
Helena

Llda-

EPP,

pessoa

juridica

de

direito

privado,

inscrita

no

CNPJ

sob

nO

06278.471/0001-42, inscrição estadual n.O 90308476-68, com sede na Av Nossa Senhora de
Fátima, nO. 472, CEP 85.906-000, Jardim Porto Alegre, na Cidade de Toledo, Estado do
Toleou, neste ato representada por Lisandra Luciana Konzelmann, residente e domiciliado na
Rua Porto Alegre, nO 397, CEP 85.906-000, Jardim Porto Alegre, na Cidade de Toledo,
Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 7.642.333-4, expedida pela
SSP/PR, inscrito no CPF sob n.o 033.094.969-10, a seguir denominada 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 5512016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da

fornecedora. datada de 16/05/2016, 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.

1 . CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1

Constitui objeto do presente instrumento contratual a eventual contratação de empresa

para fornecimento de grama em leiva, tipO esmeralda, para plantio em área livre, pública.
eXistente na sede municipal, de acordo com as características e demais condições definidas
no Edital de Pregão n.o 55/2016 e em seus Anexos.

2 • CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL:
2.1.Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o
valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil, e quatrocentos reais). conforme descrito a seguir:
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Item

Qtd

Und

1

8.000

m2

Material

R$ Unit

R$ Total

3,30

26.400,00

Grama; tipo esmeralda; em leiva (1,25 x
0,40cm).

2.2. No preyo acima retratado estao computados, alem do lucro, todas as despesas e custos
como frete, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou
indiretas, relacionadas com 0 fornecimento do objeto da presente licitayao.
2.3.

Ressalvada

a

ocorrencia

de

desequilibrio

econ6mico

financeiro

devidamente

comprovado, nao havera durante 0 prazo de vigencia deste Contrato qualquer reajuste de
preyo.

3 - CLAuSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
3.1.0 Contrato tera vigencia de 08 (oito) meses, findando em 31 de dezembro de 2016.

4 - CLAuSULA QUARTA - DESPESA:
4.1. As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotayao
oryamentaria:
02.009.15.452.0008.2039 - Manutenyao dos Serviyos Publicos.
Elemento de Despesa:

33903031

Fonte de recurso:

505

5 - CLAuSULA QUINTA - PAGAMENTO:
5.1

- 0 pedido de

pagamento devera

ser devidamente instruido

por documento fiscal

competente, referente ao serviyo prestado, 0 mesmo devera conter 0 numero do Edital e
Contrato.
5.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este, a epoca correspondente, nao
apresentar comprovayao relativa a manutenyao da regularidade fiscal exigida no Edital de
Licitayao do Pregao n.o 55/2016.

5.30 pagamento esta previsto para ser efetuado em uma parcela, com vencimento ate 010°
(decimo) dia do mes subsequente ao da prestayao do serviyo, mediante apresentayao de
documento habil para formalizayao do referido pagamento.

5.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de
entre
que deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente
ocorreu.
monetaria aser calculada com base na variayao do IGP-M verificada

5.4. 0 Munlciplo de Mercedes podera deduzir do montante
correspondentes a multas ou indenizay6es devidas pelo fornecedor.

a

pagar

correyao
a data em

os

valores

5.5. 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento
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6 - CLÀUSULA SEXTA - OA ENTREGA 00 OBJETO:
6.1 A entrega do objeto, por parte da contratada deverà se dar a partir emissao da Ordem de
Fornecimento, devendo ser efetuada em atê 10 (dez) dias ap6s a emissao da referida ordem,
devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, junto ao lago municipal, localizado na àrea
de Fundo de Vale, na sede municipal.
6.1.1 A enlrega do objelo deverà ser efeluada no horàrio de expedienle desla
municipalidade (de segunda a sexla-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às
17:00h), sendo que a mesma deverà ser acompanhada por representanle da
Secrelaria de Viac;;ao, Obras e Servic;;os Urbanos, do Municipio de Mercedes.
6.1.2.

Excepcionalmenle, mediante requerimenlo fundamentado e deferido pela
aUloridade compelenle do Municipio, poderà 0 prazo de enlrega do objelo ser
prorrogado.

7 - CLÀUSULA SETIMA - OBRIGA<;:ÖES 00 CONTRATANTE:
7.1. Sao obrigac;;öes do CONTRATANTE:

7.1.1.

Preslar as informac;;öes e os esclarecimentos alinentes ao fornecimenlo que

venham a ser solicilados pelos empregados do fornecedor;

7.1.2.

Efeluar 0 pagamenlo devido pelo fornecimenlo do objelo Iicilado, desde que

cumpridas lodas as exigências desle Edital, seus Anexos e do Conlralo;
7.1.3. Vistoriar 0 objelo da

Iicilac;;ao,

a fim de verificar sua compalibilidade com

a

especificac;;ao lècnica conslanle do inslrumenlo convocalòrio e seus anexos.

8 - CLÀUSULA OITAVA - OAS OBRIGA<;:ÖES OA CONTRATAOA:
8.1. Constiluem obrigac;:öes da CONTRATADA:
8.1.1.

Manter durante

loda

a

execuc;:ao do

conlrato,

em

compatibilidade

com

as

obrigac;:öes assumidas, lodas as condic;:öes de habilitac;:ao e qualificac;:ao exigidas na
Iicilac;:ao;

8.1.2.

Indicar 0 responsàvel por representà-Ia na execuc;:ao do Contrato, assim como

a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsàvel, poderao subslilui-Io;
8.1.3.

Efeluar os servic;:os denlro das especificac;:öes e/ou condic;:öes conslantes desle

Edilal de Pregao e em seus Anexos;

81.4
Executar direlamenle 0 Contrato, sem lransferência de responsabilidades ou
subconlralac;;öes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;
8.1.5.

Responsabilizar-se

CONTRATANTE ou a
fornecimenlo do objeto;

8.1.6.

por

lerceiros,

quaisquer
decorrenles

danos

causados

de

culpa

sua

ou

direlamenle
dolo,

quando

ao
do

Preslar todos os esclarecimenlos que forem solicilados pelo CONTRATANTE,
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obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamac;oes a respeito da qualidade e
desempenho do objeto fornecido;
8.1.7.
Comunicar por escrito o CONTRATANTE qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;
8.1.8.

Prestar o serviyo que constitui o objeto no prazo e forma ajustados;

8.1.9. Manter, durante a vigemcia do contrato, em compatibilidade cam as obrigayoes
assumidas, todas as condiyoes de habilitayăo e qualificayăo exigidas no Pregăo.

9

•

CLAusULA

NONA

-

OBRIGA<;:OEs

SOC lAIS,

COMERCIAls

E

FlsCAls

DO

FORNECEDOR:
9.1. Adicionalmente, devera a CONTRATADA:

9.1.1.

Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigayoes sociais

previstos na legislayăo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca
propria, vez que os seus empregados năo manterăo nenhum vinculo empregaticio cam
o Municipio de Mercedes;

9.1.2.
Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na
legislayăo especifica de acidentes de trabalho quando. em ocorrencia da especie. forem
vitimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexăo
cam

ele,

ainda

que

acontecido

em

dependencia

da

Sede

Administrativa

do

CONTRATANTE;
9.1.3.

Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fornecimento do objeto
prevenyăo, conexăo ou continencia; e
9.1.4.

Assumir,

ainda,

a

Iicitado,

responsabilidade

originariamente

pe las

encargos

ou

fiscais

vinculada

e

por

comerciais

resultantes da adjudicayăo do objeto deste Pregăo.
9.2.

A inadimplencia

do

fornecedor,

cam

referencia

aos encargos

estabelecidos

nesta

clausula, năo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem
podera onerar o objeto deste Contrato, renunciando a CONTRATANTE expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva.

9.3. Ee expressamente proibida ao fornecedor a veiculayăo de publicidade acerca do Contrato,
salva se houver previa autorizayăo do Municipio de Mercedes.

10 - CLAusULA DECIMA - OBRIGA<;:OEs GERAls DO CONTRATADO
10.1. Devera a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

10.1.1.

Ee expressamente proibida a contratayăo de servidor pertencente ao quadro de

pessoal da Prefeitura do Municipio de Mercedes, ou que ne la ocupe cargo de confianya,
durante a vigencia deste Contrato;

P'
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10.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veicula980 de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver previa autorizar,;ao do CONTRATANTE.

11 - CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA<;:OES CONTRATUAIS:
11.1. 0 prer,;o contratado nao sofrera qualquer reajuste.
11.2. 0 prazo de durar,;ao para a execur,;ao do objeto, que e originalmente de 02 (dois) meses,
podera ser revisto nas hip6teses e forma a que alude 0 art. 57, inciso 11, da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993.

11.2.1. A execur,;ao e fiscalizar,;ao do Objeto deste contrato serao de

responsabilidade

do Sr. Edelberto Bruch, Secretario de Viar,;ao, Obras e Servir,;os Urbanos.

12 - CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALlDADES:

12.1. A CONTRATADA, garantida a ampla defesa e 0 contradit6rio, esta sujeita as seguintes

penalidades:

12.1.1. Multa diaria de 0,5% (cinco decimos por cento) sobre 0 valor total do Contrato,
pelo descumprimento de obrigar,;6es fixadas.
12.1.2. Advertencia, multa de 10 % (dez por cento) sobre 0 valor total do Contrato e
suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com 0 CONTRATANTE e pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos,
no caso de inexecur,;ao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais cominar,;6es
legais.
12.1.3.

Impedimento de Iicitar e de contratar com a Administrar,;ao Publica e pessoas

juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punir,;ao ou ate que seja promovida a
reabilitar,;ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, garantido 0 direito a
ampla defesa e contradit6rio, quando:
12.1.3, 1.Deixar de assinar 0 Contrato;

12.1.3,2,Ensejar 0 retardamento da execur,;ao do objeto do Pregao;
12.1.3.3.Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

12.1.3.4.Comportar-se de modo inid6neo;
12.1.3.5.Fizer declarar,;ao falsa;
12.1.3.6.Cometer fraude fiscal; e

12.1.3. 7.Falhar ou fraudar na execur,;ao do Contrato.
12.2. Comprovado impedimento ou reconhecida forr,;a maior ou caso fortuito, devidamente
justificado e aceito pelo CONTRATANTE, ficara a CONTRATADA isenta das penalidades.
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12.3. As sanyoes previstas по subitem 12.1.2. sегэо aplicadas sucessivamente, iпiсiапdо-sе
pela mais Ьгапdа е сulmiпапdо па mais severa.
12.4. А sапуэо de imреdimепtо de licitar е сопtгаtаг сот а Аdmiпistгауэо PubIica podera ser

aplicada а CONTRATADA juпtаmепtе сот а de multa prevista по subitem 12.1.2.

12.5. As репаlidаdеs de multa dеvегэо ser recolhidas по prazo maximo de 15 (quiпzе) dias
сопtаdоs da data de sua поtifiсауэо, роdепdо а autoridade соmреtепtе dеtегmiпаг seu
dеsсопtо diгеtаmепtе das quапtiаs рог vепtuга devidas ао сопtгаtаdо.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ОО CANCELAMENTO ОО CONTRATO
13.1. Ressalvado о direito а ampla defesa е ао сопtгаdit6гiо, sera о сопtгаtо геsсiпdidо паs
sеguiпtеs hip6teses:
13.1.1. Dеsсumргimепtо das сопdiубеs сопstапtеs пеstе Edital, ет seus Апехоs е по
pr6prio Сопtгаtо;
13.1.2.

For

а

CONTRATADA declarada

iпidбпеа

рага

licitar

ou

сопtгаtаг

сот

а

Аdmiпistгауэо, поs termos do artigo 87, iпсisо IV, da Lei Federal п.О 8.666, de 21 de
juпhо de 1993;

13.1.3

For а CONTRATADA impedida de licitar е сопtгаtаг сот а Аdmiпistгауэо поs

termos do artigo 70 da Lei Federal п.О 10.520, de 17 de julho de 2002.
13.2. О CONTRATANTE podera геsсiпdiг о Сопtгаtо ет face de гаzбеs de iпtегеssе pubIico,
derivadas de

fato

suреrvепiепtе dеvidаmепtе comprovado,

реrtiпепtе

е

sufiсiепtе

рага

justificar tal сопdutа, dеvепdо апulа-Iо рог ilegalidade, de oficio ou рог ргоvосауэо de
qualquer pessoa, mеdiапtе ato escrito е fuпdаmепtаdо.
13.2.1. As ргоропепtеs пэо tегэо direito а iпdепizауэо ет dесоггёпсiа da апulауэо do
Сопtгаtо, ressalvado о direito do сопtгаtаdо de boa-fe de ser ressarcido pelos епсагgоs

que tiver suportado по сumргimепtо do аvепуаdо.
13.3. А соmuпiсауэо da геsсisэо ou апulауэо do Сопtгаtо devera ser feita реssоаlmепtе, ou
рог соггеsропdёпсiа сот aviso de гесеЫmепtо.

13.3.1. No caso de ser igпогаdо. iпсеrtо ou iпасеssivеl о епdегеуо da CONTRATADA, а
соmuпiсауэо sera feita рог meio do Diario Oficial ou Jогпаl de Gгапdе сiгсulауэо, рог
duas vezes сопsесutivаs, сопsidегапdо-sе геsсiпdidо ou апulаdо о сопtгаtо, а сопtаг da
ultima рuЫiсауэо.

13.4. Iпdерепdепtеmепtе das ргеvisбеs retro iпdiсаdаs, а CONTRATADA podera solicitar а
геsсisэо do Сопtгаtо па осоггёпсiа de fato suреrvепiепtе dесоггепtе de caso fortuito ou forya

maior, dеvidаmепtе comprovado е aceito pelo CONTRATANTE, е que vепhа comprometer а
perfeita ехесuуэо сопtгаtuаl.
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14. CLAuSULA OECIMA QUARTA - 005 OOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

E LEGISLACĀO APLlCAVEL

14.1. Para lodos os efeilos de direilo e para melhor caraclerizayāo da execuyāo do objelo,
bem como para definir procedimenlos e normas decorrenles das obrigayōes ora conlraidas,
inlegram esle Conlralo os documenlos do Edilal de Pregāo Presencial nO. xxl2016 e, em

especial, a proposla de preyo e os documenlos de habililayāo da CONTRATAOA.
14.2. A execuyāo do Conlralo sera disciplinada pelas disposiyōes legais e regulamenlares
aplicaveis as obrigayōes ora conlraidas, especialmenle a Lei Federal n,o 8.666, de
21/06/1993, Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, e Decrelo Municipal n.o 023/2007, de
27103/2007,

15 - CLAuSULA OECIMA QUINTA - OO FORO COMPETENTE:
15.1. As queslōes decorrenles da execuyāo desle Conlralo, que nāo possam ser dirimidas

adminislralivamenle, serāo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Cāndido Rondon-PR, com exclusāo de qualquer oulro, por mais privilegiado que seja,
E, para firmeza e validade do que foi pacluado, Javrou-se o presenle conlralo em 02 (duas)

vias de igual leor e forma, para que surtam um s6 efeilo, as quais, depois de lidas, sāo
assinadas

pelas

represenlanles das partes,

CONTRATANTE

e

CONTRATADO,

e

pelas

leslemunhas abaixo.

Mercedes, 17 de maio de 2016.
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