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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 60/2017
VALIDADE: 02 (dois) meses
Ata n" 60/2017
identificação: 1602017

o Município de Mercedes. pessoa jurídica de direito público intemo. com sede administrativa na
Rua Dl'. Oswaldo Cruz, n.'} 555. Centro. na Cidade de Mercedes. Estado do Paraná. neste ato
representada por sua Preteita. a Exma. Sra. Cleei M. Rambo tom, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz. n(l 331, Loteamento Grof1: nesta Cidade de Mercedes.
Estado do Paraná, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade nO.

5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO. e a empresa Fátima
Schulz 66624134968, inscrita no CNPJ sob n.o 13.416.019/0001-65, com sede na Avenida João
XXIII. n° 857. Centro, CEP 85.998-000, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná. neste ato
representada por seu sócio representante legal. Sra. Fátima Schulz, inscrita no CPF sob n.o
666.241.349-68, pottadora da CéU'tcira de Identidade n." 4.739.265-3, expedida pela SSPiPR.

residente e domiciliado na Avenida João XXlIl, nO 857, fundos. Centro. CEP 85.998-000, nesta

Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do at1.
15 da lei Federalr{' 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 nO 1 0.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das

demais normas legais aplicáveis e, considenmdo o resultado do PREGÃO PRESENCIAL o"
2112017. para REGISTRO DE PREÇOS, confonne consta da proposta da fomecedora, datada de
17/02/2017. firmam a presenleAla 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 paJtes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços ele beleza à população feminina do Município ele Mercedes,
durante a realização de evento em alusão ao Dia da Mulher, a ser realizado nos dias 08 e 09 ele
março de 2017, confonne abaixo especificados:
LOTE 02
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ITEM

QTD

UNID

1

400

unid

DESCRI('AO
L.avagem de cabelo

R$ UNIT

R$TOTAL

2,00

800,00

Valor do LOTE 02: RS 800,00 (oitocentos reais)
LOTE06
ITEM

QTD

UNID

1

350

und

DESCRI<;AO
IR$ UNIT
Designer de sobrancelha; sem a aplica9uo de

R$TOTAL

10,00

intura

3.500.00

Valor do LOTE 06: RS 3.500.00 (tres mil e quinhentos reais)

Vslor totsl ds Ata de Registro de Preos: RS 4.300,00 (qustro mil e trezentos reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da so1icita9uo pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias:
1.2.]- Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podeni utilizar-se da Ata de Registro de Pre90s qualquer 6rguo ou entidade da
Administra9uo que nuo tenha participado do certame, medial1te previa cOl1sulta ao 6rguo
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS
2.1 - A presenteAta de Registro de Pre<;os tera a validade de 02 (dois) meses, expirando em 21
(vinte e um) de abril de 20] 7.

2.2 Nos termos do m1. 15,  4° da Lei Federal 8666/93. durante 0 prazo de validade desta Ata de
Registro de Pre<;os, 0 MtU1icfpio de Mercedes nuo sera obrigado a aquisiyuo, exclusivamcnte por
seu intermedio, 0 objeto referido na Chlusula 1, podcndo utilizar, para tanto, outros meios, desde

que pelmitidos em lei, sem que. desse fato, caiba recurso ou indeniza<;uo de qualquer especie ,\
empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiC;ao decorrente desta Ata, serao observadas. quanto ao prec;o. as clausulas e

condi<;oes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 2112017, que a precedeu e integra 0
presente instntmento de compromisso, independente de transcri9uo, por ser de pleno conhecimento
das partes.

CLAuSULA TERCElRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisi<;ao correrao por conta da seguinte dota9uo
Or9aml,;ntaria:

02.012.08.244.0013.2053 - Gerac;ao de Trabalho e Renda.
Elemento de despesa:

333903022; 333903905
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Fonte de recurso:

505,505

CLAuSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento deveni ser devidmnente instmido com Nota Fiscal referente ao
fhrnecimento efetuado e devera conter 0 nu.mero do Edital e assinatura do titular da Secretaria
requisitmlte do Municipio de Mercedes no seu verso.
4.2. Nenhum pagmnento seni efetuado ao fornecedor, se este. à cpoca correspondente, nào
apresentar comprovai(ào relativa à manutenao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitac;ao
do Pregào Presencial nÜ• 21/2017.

4.3 0 pagmnento sera efètuado atc 0 10° (decimo) 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;ào
monctaria a ser calculada com base na variayâo do lGP-M veriticada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efètivamente ocorreu.
4.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizac;öes devidas pelo fomecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nào isentara 0 fomecedor das responsabilidades decorrentes do
fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente cle liquidac;ao
quaisquer

obrigac;öes

t1nanceiras

que

lhe

fl)rmn

impostas,

em

virtude

de

penalidade

ou

inadimplência. sem que isso gcre direito ao pleito de reajustamento dc prec;os ou correc;ào
monctaria.

CLAuSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
5.1 A prestac;ào dos serviyos deverà ser rcalizada nos dias Og e nove dc maryo de 2017 (dois mil e
dezessete), no horàrio e local pre estabelecido no Anexo (- Memorial Descritivo. do presente Edital

5.1.1 Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade
competente do Municipio, podeni 0 prazo de entrega do objeto ser prorrogado.
5.1.2 0 Municipio fica desobrigado da execuao total do objeto, caso nao haja a real
necessidade dc consumo do mesmo.

5.1.3. A entrega do objeto devera scr fcita confonne rcquisiyào, para etèito de posterior
verifkac;:ao da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
5.2 0 objeto sera recebido e aceito nos termos dos arts. 73 à 76, ambos da Lei n.o 8.666/93. ap6s
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sumarÎa inspeyâo realizada pelos 6rgaos tecnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado caso nao
atenda as especiticayoes exigidas.

5.3 Na hip6tese da nao aceitaao do objeto, o mesmo devera ser refeito pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificaao da nao aceitaao.

CLA.USULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGA(:OES
6.1 - Constitnem direitos do Municipio receber o objeto deste Ata nas condivoes avem;adas, e da
Detentora. perceber o valor ajustado na forma c prazo mencionados.
6.2.- Constituem obrigayoes do Municipio:

6.2.1.

Prestar a')

informayoes e os esclarecimentos atinentes

ao

fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.2.2. Efetuar o pagamento devido pelo tomecimento do objeto licitado. desde que
cumpridas todas as exigcncias deste Edital, sens Anexos e da Ata;

6.2.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;
6.2.4. Vistoriar o objeto da licitaao. a tim de verificar sua eompatibilidade com a
especificaao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.2.5. Atestar nas notas tlscais/ flturas a efetiva execUI;ăo do objeto desta Ata, conf(.ml1c
ajuste represcntado pela Nota de Empenho;

6.2.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;
6.3 Constituem obrigaoes 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 condiyoes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cineo por cento) do
valor eontratado;

6.3.3. Executar o objeto. 110 prc<;o, prazo e forma t.'stipulados na proposta.

6.3.4. Manter durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obriga90es
assumidas. todas as condiyoes de habilita9ăo e qualifica9ao exigidas na

licitaăo;

6.3.5. Indicar o responsavel por representa-la na execu9ao do Contrato, assim como a(s)
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pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderilo substitui-lo;

6.3.6. Efetuar 0 fomecimento dentro das especificayoes e/ou condis;oes constantes deste
Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.3.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia
sUbcontratas;oes nao autorizadas pelo munidpio de Mercedes;

de

responsabilidades

ou

6.3.8. Responsabiliz<ll'-se por quaisquer danos causados diretamente no MUNICIPIO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do t()mecimento do objeto;

6.3.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO. obrigando
se a atender, de imediato, todas as reclamas;oes a respeito da qualidade e desempenho do
objeto fomecido;

6.3.10 Comunicar por escrito 0 MlJNICIPIO qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS no
FORNlCEnOR:
7.1. Adicionalmente, dever{\ 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por tod05 05 encargos previdenciarios e obrigayoes sociais
previstos na legisla<;ao social e trabalhista em vigo1', obrigando-se a sald{l-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao m,U1terao nenhum vinculo empregaticio com 0
Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabiliza1'-se po1' todas as providencias e obrigac;oes estabelecidas na
legislc:u;ao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem
vitimas os seus empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou em conexuo com

elc. ainda que acontecido em dependencia da Sede Administ1'ativa do MUNICIPIO;

7.1.3. Asswnir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao

fomecimento do objeto licitado, originariamente

ou vinculada por

preven9uo. conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargosfiscais e comerciais resultantes da
adjudicayuo do objeto do Pregao.

7.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta chiusula, nao

t1'ansfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO, nem podera onerar 0 objeto desta

Ata, renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passlva.
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7.3. Е еХрl"сssашепtе pl'oibida но fЪПlесеdог н vеiсulщ:ао (ie publickiade acerca da Ata. salvo se
houveI" previa autorizayao (10 Municipio de Mel'cedes.

CLAtJS{)LA OITAVA - ОВI{IGА<БЕS GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. DеvеПl а FORNECEDORA observaI, ainda, о sеguiпtе:

8.1.1. Е ехргеssаШСl1tс proibida а сопtrаtщ:ао de servidoI реrtепсеl1tе ао quadro de pessoal
do Мuпiсiрiо с1с Mercedes, он ЧНС пеlе оснре cargo с1е сопfiапуа, dшапtс а vigcl1cia desta
Ata:

8.1.2. Е ехрrсssашепtе proibida, tашЬеш, а veiculayao de pl1blicidade acerca desta Ata,
salvo se houver previa autorizayao do MUNICIPIO.

СLАПSПLА NONA - DAS СОNDI(:БЕS DE ЕХЕспАо
9.1 -As сопtгаtаубеs dссоrrепtеs da pl'CSel1te Ata de Rcgistro de Pre90s serao fолnаlizаdоs pela

retirada da Оl'dеш de Сошрга реlа detelltora.
9.2

А сiеtепtоrа da presente Ata de Registro de Preyos sеПl obrigada а atel1der todos os pedidos

cfetнados dшапtе а vigcl1cia dcsta Ata, шеsшо чие а ехссщ:ао deles dесопепtеs estiver prevista
рш'а d'1ta posterior а do seu vепсiШСl1tо.
9.3 Tocia contr'1tayao сlсуег{\ seI" efetuada I11c(!iaBte solicita<;ao (Ia Hl1ic1ac!e requisitante. а чи'1! сlеvепi

ser teita atravcs de OIdcl1l de Сошрш СОl1lреtепtе.
9.4 А еl11ргеsаf(лпесеdorа, quando (10 rесеЫшепtо da Оrdеш de Сошрrа, а шеsша devera ser

clevol\'ida. jL1пtашепtе сош а Not'1 Fiscal а чuе se retere. а fiш de ser anexada '10 processo de
аdшil1istгш;ао d'1 ata.

СLДПSПLА DECIMA -HAS PENALIHADES
10.1

Os casos de iпехесuyао total OLl pat'cial, erro de ехесщао, ехесш;ао iшрегf'еitа, at,'aso

iпjL1stifiсаdо е il1'1diшрlешепtо de cada ajustc represel1tado pela Ordem de Compra, sL1jeitara а
detentora (1а Ata, as penalidades previstas по art. 87 da Lei f'ederal по 8.666/93, das quais dеstаС8Ш
se:

10.1.1 ML11ta diaria dc 0,5% (сiлсо decil110s por cel1to) sol)re о \-'alor total da Ata, pelo
(iеSСШl1рril11спtо de obl'i gа<;беs fixadas.

10.1.2 Acivel1el1cia, l11ulta de 1 О % (dez por cento) sobre о valoI' total da Ata е suspensao

tешроrагiа do direito de liсitю' е сопtrаtаг сот о MLJNICIPIO е pessoas jшidiсаs реl0
шсsшо controladas ои SL1bVCI1Cionadas, pelo pl'azo de ate 2 (dois) anos, по caso de

inexecuaototal ои parcial do objeto, sem prejuizo das demais comina90es legais.
10.1.3 lтреdiтепtо de licital' е de сопtl'аtаI сот а Adl11il1istrayao PllbIica е pessoas
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juridicas peia rnesrna controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate quc

seja

pl'Omovida a

reabilita<;ao perante a pr6pria autoridade que aplicou 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 execuc;ao do objeto do Pregao;
10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
10.1.3.4. Comportar-se de modo inidoneo;
10.1.3.5. Fizer declarac;āo falsa:
10.1.3.6. Cometer fraude fisca1: e

10.1.3.7. Falhar outi'audar na execwyao da Ata.
10.1.4 declara<;āo de inidoneidade para contratar COI11 a Administra<;ao Publica, ate que seja

promovida a I'eabilitayao, facultado a detentora da Ata o pedido de reeonsiderac;ao da
decisao da autoridade competente. no prazo de 10 (dez) dias da abcrtura de vistas ao
processo.

10.2 Os valorcs das multas aplicadas prcvistas nos sub-itens acima poderao seI' descontados dos
pagmnentos devidos peia Administrac;ao.
10.3 Da aplica<;ao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabera I'ecuI'so no prazo de 05
(cinco) dias uteis. contados da intimac;ao. o qual dcveni seI' apI'esentado no mesl110 loea!.
10.4 O recurso ou o pedido de reconsiderac;ao relativos as penalidades acima dispostas sera dirigido
ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidini o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o

pcdido de rcconsiderac;ao, no prazo dc 10 (dez) dias uteis.

CLA.USULA OECIMA PRIMEIRA - OO REA.JUSTAMENTO OE PRE:OS
11.1 -- O prec;o nao ser{l reajustado no prazo de vigencia desta Ata. ressalvada a possibilidade da
recomposic;āo do equilfbrio econ6mico-financeiro na forma da Lei.

CLAuSULA OECIMA SEGUNDA - OA RESCISĀO DAATA DE REGISTRO DE PRE:OS
12.1 - A presente Ata de Registro de Precyos podeni ser rescindida, de pIeno direito peIa
administra9āo, quando:
12.1.1 - a detentora nl10 cumprir as obrigac;oes constantcs desta Ata;
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12.1.2 - a delentora nào l'etiraI' qualquer Ol'dem de Compra, no prazo estabelecido, e a
Administra<;ào nao aceitar sua justifìcati va;

12.1.3 -verifìcadas as hip6teses dos arts. 77 e 78 da Lei n.o 8.666/93;
12.1.4 - os preyos registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
detentora nào aeatar a rcvisào dos rnesmos;

12.1.5 - por razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela
Administra<;ào.

12.2 A comunica<;ào do cancelamento do pre<;o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita
pOI' correspondencia com aviso de recebimento, jtmtando-se o comprovante '10 processo de
administn:\I;ào da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de seI' ignorado, incerto ou
inacessivl..'1 o cndcrcyo da detentora, a cOltlUniciJyào sera fcita POI' publicayào no Diario Oficial do
Municipio. pOI' 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se c<mcelado o pre<;o e registl'ado a partir
da ultima publica<;ao.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitayao por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Pre<;os, ou, a juizo da Administra<;ào, quando

comprovada a ocorrencia de qualquer das hipòtescs previstas no art 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal 8666/93. alterada pda Lei Federal 8883/94.

] 2.3.] - A solicita<;ào da detentora para cancelamento dos pre<;os registrados deveni ser
fòrmulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada a Administra<;ào a aplica<;ào das
penalidades previstas na Clausula D6cima, caso nào aceitas as razòes do pedido.

12.4 Ficam reconhecidos os direitos da Administrayào, em caso de rescisào administrativa prevista
no art. 77 da Lei n." 8.666/93.

CLAllSULA I>ECIMA TERCE1RA- I>AAUTORIZA<:Ao PARAAQUISI<;Ao
] 3.1 - A contrata<;ao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre<;os serào autorizadas, em
cada caso, pel0 Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatòrio infonnar ao Setor de
Compras (on à Comissào de Acompanhamento do Sistema de Registra de Pre<;os), os quantitativos
das aquisi<;òes.

13.].1 - A enussao das notas de empenho, sua l'etiticm;ào ou cancelamento. total ou
parcial serào, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a
competència para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;ÒES
14.1 • As comunicayòes entre as pa11es, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serào feitas sempre por escrito.
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIc;ÓES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL nO 21/2017 e a proposta da detentora
da presente ata classitìcada em 10 lugar no certarne supra mencionado.

15.2

A execw;ào da Ata de Registro de Prec;os será disciplinada pelas disposi<;òes legais e

regulamentares aplicáveis às obriga«;òes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.() 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 n° 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuyào e fìscalizayào do

Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a),

Secretário(a) de Assistencia Social.
15,4 Os casos omissos serào resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93. pelo Decreto
Municipal n° 146/2011, no quc nao colidir com a primeira e nas demais nonnas aplicilvcis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ào os prindpios gerais de direito.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1

-

As

questòes

decorrentes

da

execw;ào

desta Ata,

que

nào

possam

ser

dirimidas

administrativamente. serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Candido
Rondon-PR, com exclusào de qualqucr outrt), pOl' 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 forrna, para que surtam urn só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, MUNICfPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.
Mercedes - PR, em 21 de fevereiro de 2017.

. rl

f I J7

\.A1unicipio áe
MUNICipIO

z
FORNECEDORA

Testemunhas:
\

Andrea R. Alves llahn
RG nO 7.170.368-1
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