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o Município de Mcrcedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Rua Df. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro, na Cidade de l'v1ercedes, Estado do Paraná, neste ato
representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loili, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes,
Estado do Paraná, inscrita no CPF sob n°. 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n°.
5.107.835-7, expedida pela SSP/PR. a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Magna Inês
L.ocatelli MI. pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ sob nO. 00.889.926/0001-80
isenta de lnscriçàoEstadual, com sede na Rua Pará, rf. 389, CEP 85.960-000. Centro, na Cidade de
Marechal Cândido Rondol1, Estado do Paraná, neste ato representada por sua empresária, Sra.
Magna Inês Locatelli Schone, residente e domiciliada na Rua Pará, nO. 389, CEP 85.960-000,
Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, portadora da Carteira de

Identidade nO, 5.874.176-0, expedida pela SSP!PR, inscrita no CPF sob n°. 783.929.699-87, a seguir
denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal nO 8.666 de 21 de junho de
1993, com as alteraçôes nela inseridas pela Lei Federal nO 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal
nO 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e,

considerando o resultado do PREGA0 PRESENCIAL n° 20/2017. para REGISTRO DE

PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de 16102/2017, 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, obrigaçôes e
responsabi lidades das partes.

CL;\t)SULA PRIMEIRA - DO OB.JETO

1.1 _ Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual contrataçào de

empresa para prestaçào de serviços e lavanderia industrial, para lavagem e assepsia do enxoval e
rouparia hospitalar, visando atender as necessisadades da Secretaria de Saúde do Município de
Púg ]/]0
<-
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Mercedes. conforme abaixo especificados:
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a) Valor mensal para a execuao do objeto: R$ 4.687,50 (quatro mil, seiscentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos)

b) Valor global para a execu.;ao do objeto: R$ 56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e
cinqucnta l'cais).

1.2 A detentora da Ata de Registro, qua:ndo da solicitayao pela Secretaria dever{t atender as
seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 _ Poder{\ milizar-se da Ata de Registro de Prec;os qualquer 6rgao ou entidade da
Administrayao que nao tenha panicipado do certame, mediante previa consulta ao 6rgao
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS

2.1 _ A presente Ata de Registro de Preyos teni a validade de 12 (doze) meses, expirando em 17
(dezessete) de fevereiro de 2018.

2.2 Nos tcrmos do art. 15.  4° da Lei Federal 8666/93, durante 0 prazo de validade desta Ata de

Registro de Preyos. 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisiyao, exclusivamente por

seu intermedio. 0 objeto referido na Clausula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios. desde
que pennitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizayao de qualquer especie a
empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiyiio decorrente dcsta Ata. serao observadas. quanto aa preyo. as clausulas e

condiyoes constantes do Edital do PREGA.O PRESENCIAL nO 20/2017. que a precedcu e integra 0
presente instrumento de compromisso, independente de tra.nscri<;ao. por ser de pleno conhecimento
das partes.

CLAuSULA TERCElRA - DESPESA:
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3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyào corrcrào por conta da seguinte dota<;ào
on;amentaria:

02.007.10.301.0006.2027 - Programa Estrategico de Atenâo Primaria.
Elemento de despesa:

33390397802

Fonte de recurso:

000,20495,495,505

02.007.10.302.0006.2028 -l\'1anutenâo das Unidades de Saude.
Elemento de despesa:

33390397802

Fonte de recurso:

505, 303, 000

CL.t\lJSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidarnente instruido com Nota Fiscal referente ao
fomecimento efetuado e dcven.l contcr 0 nümero do Edital c assinatura do titular da Secrctaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.
4.2. Ncnhum pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, à epoca correspondente, nâo
apresentar comprovac;âo relativa à manuten<;ào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita<;ao
do Pregào Presencialn°. 20/2017.
4.3 0 pagamento sera cfetuado ate 0 10° (dccimo) dia do mês subscquente ao da entrega do objeto e
da respcctiva Nota Fiscal.
4.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correc;ào

monetaria a ser calculada com base na variac;ào do IGP-M verificada entre a data em que
dcveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.
4.4 0 Municipio de Mercedes podeni deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza9òes devidas pclo !()rnecedor.

4.5

0 pagamento efetuado

nào isentarà 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera cfetuado a Detentora da Ata enqwmto pendente de liquidac;ào
quaisquer

obriga<;òes

fimmceiras

quc

lhe

foram

impostas.

em

virtude

de

penalidade

ou

inadimplência. sem que isso gere direito ao pleito de reajllstamento de preyos ou corre<;àü
monetaria.

CLA.USULAQUINTA- DAENTREGA E DO PRAZO

5.1 prestal(ào dos servil(os iniciani a partir de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que a
execuyào do objeto dar-se-a diariamente - exceto aOS domingos, mediante e de acordo com a
(>ntrega da Ordem dc Compra, devendo scr retirado e entregue na Unidade de Saude da sede
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municipal.

5.1.1 A retirada e entrega do objeto deveni ser efetuada em horârio devidamente acordado
entre a Contratada e representante da Secretaria de Saude do Municipio.
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 execuăo total do objeto, caso năo baja a real
necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requisi<;ăo, para eteÎto de posterior
verificai(ăo da eonfonnidade do mesmo COol as exigcncias do edital.

5.2 O objeto sera recebido e aceito nos termos dos arts. 73 il 76, ambos da Lei n.o 8.666/93, ap6s
sUlmiria inspe<;ao realizada petos 6rgăos tecnicos da Preteitura, podendo ser rejeitado caso nâo
atenda as especifica<;oes exigidas.

5.2.1 O prazo de observa9ăo e de recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.
5.3 Na hip6tese da năo aceitaăo do objeto, o mesmo deveni ser refeito pelo fornecedor no
prazo de 5 (cinco) dias contados da notificaăo da năo aceitaâo.

CLĂUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGA(:OES

6.1 - Constituem direitos do Municipio 1'eceber o objeto deste Ata nas condi90es avenyadas. e da
Detento1'a, pereeber o valo1' ajustado na fonna e p1'azo meneionados.
6.2 - Constituem obrigayoes do Municipio:

6.2.1. Presta1' as informayoes e os esclarecimentos atinentes ao ft1mecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.2.2. Etetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que
cumpridas todas as exigencias desteEdital, seus Anexos e da Ata;
6.2.3. Comunicar oficialmente ao fomecedor quaisquer falhas e deteitos verificados;

6.2.4. Vistoriar o objeto da licita<;âo, a fim de verificar sua compatibilidade corn a
especifica<;ao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.2.5. Atesta1' nas notas fiscais! faturas a efetiva execuy3.o do objeto desta Ata. confonne
a.juste representado pela Nota de Empenho;
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6.2.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for 0 caso;
6.3 Constituem obrigayoes da Detentora da Ata:

6.3.1. Pagar todos os tributos que incid<Ull ou venham a incidir. direta ou indiretamente.
sobre os servic;os prestados;

6.3.2. Aceitar. nas mesmas condi<;:oes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado;

6.1.3. Executar 0 objeto, no prec;o, prazo e forma estipulados na proposta.

6.3.4. Manter durante toda a execw;ao do contrato, em compatibilidade com as obriga<;:oes
assumidas. todas as condi<;:oes de habilitac;ao e qualifica<;:ao exigidas na licitac;ao;

6.3.5. Indicar 0 responsavel por represent{t-la na execuc;ao do Contrato. assim como a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

6.3.6. Efetuar 0 fornecimento dentro das especitica<;:oes e/ou condi<;:oes const<Ultes deste
Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.3.7.

Executar diretamcnte

a Ata,

sem transferencia

subcontratac;oes nao autorizadas pel0 munidpio de Mercedes;

de

responsabilidades

ou

6.3.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a
tercciros. decorrentcs de sua culpa ou dolo. quando do fomecimento do objeto;

6.3.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pel0 MUNICIPIO, obrigando

se a atender, de imediato, todas as reclama<;:oes a respeito da qualidade e desempenho do
objeto fomecido;

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

CLAuSULA SETIMA - OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsahilizar-se por iodos os encargos previdenci{lrios e obriga90es sociais

previstos na legislac;ilo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca
propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0
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Mиnicipio de Mercedes;

7.1.1. Responsabilizar-se por to<.1as as providencias е obrigayoes estabelecidas 11а
lеgislщао especifica de acidel1tes (le tгаЬаllю qHal1do. еш осогrепсiа da especie, fоrеш
\'itiшаs os seus ешргеgаdоs 110 ato (io fогпесiшеlltо do objeto licitado ои еш сопехао сош

ele, аiпdа чuе acol1teci<.io сш <.iepelKiencia da Sede Аdшiпistгаtivа do MlJN'CiPIO;

7.1.3. Assumil' todos 08 encargos de possivel dетапdа trabalhista, civil ои penal,
l'еlасiопаdаs ао fоmесiшепtо do objeto Iicitado, oгiginariamente ои vinculada рог
ргеУСl1уао. сопехао он СОl1tiпеl1сiа; е

7.1.4. Аssншiг, аiпdа. а геsропsаЫli(lа(lе pelos епсагgоs !"'jscais е comerciais restlltantes (Ia
аdjlldiсш;ао do o11jeto do Pregao.

7.2. А inadimplencia <.10 fomecedor, сот referencia aos encargos estabelecidos nesta сliшsulа, l1ао
transfere а l'esponsabilidade por seu pagamento ао MlJNICipIO, пет роdепi onel'ar о objeto desta
Ata, гешшсiапdо о FORNECEDOR ехрrеssашСl1tе а qualquer Vil1culo de solidariedade, ativa ои
passi\'a.

7.3. Е ехргеssашепtе pгoibi(la ао fomecedor а veicHlayao de pHblicidade acel'ca da Ata, salvo 8е
houveI' prcvia autol'izayao dоМuпiсiрiо de Mercedes.

CLA.USULA OITAVA - OBRI(;A<;OES GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Dеvелi а FORNECEDORA оЬsегvаl', ail1da, о seguil1te:

8.1.1. 1;: ехрressаШСl1tс pl"oiblda а сопtгаtауао <.ie sel"vidor регtеПССl1tе ао чшкil'О dc

pessoal (io MHnicipio de Mercedes, ои чие nele оснре сагgо (ie СОПНШ9а, durante а
vigencia (Iesta Ata;

8.1.1. Е expreS8amel1te proibida, tambem, а veiculayao <.ie pubIicidade асетса desta Ata.

salvo se ]ЮuvСl' preyia autorizayao do MlТNICipIO.

СI..АПSПLА NONA - OAS CONO(:OES ОЕ ЕХЕсо<;Ао
9.1 _ As сопtПltаубсs decorrcl1tes da presel1te Ata deRegistro de Preyos serao fолпаlizаdоs pela
retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2 А <.1etentora da presente Ata de Registro de Pre90s sera obrigada а atel1der todos os pedidos
ef'etlla(ios (iшапtе а уigепсiа <.iesta Ata, шеsшо чuе а ехесщао deles dесопепtеs estiver prevista
рш"а data postel"iol' <\ do seH vепсimепtо.

9.3 'loda contratayao devera SCI' efetuada mediante solicitayao da 11l1idade requisitante. а чuа1 dеуеП1
scr f'eita atraves de Оrdеш de СОШРl'а сошреtепtе.
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9.4 A empresa fornecedora. quando do recebimento da Ordem de Compra, a mesma deveni ser
devolvida, juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a tlm de ser anexada ao processo de
administra\'ao da ata.

CLAuSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1 Os casos de inexecu<;:ao total ou parcial, erro de execuyāo, execuyāo imperfeita, atraso

ijustificado e inadimpIemento de cada ajuste representado peia Ordem de Compra, sujeitara a
detentora da Ata, as penaIidades previstas no art. 87 daLei 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
descwnprimento de obrigayōes tixadas.
10.1.2 Advertencia, mu1ta de la % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e suspensao

temporaria do direito de licitar e contratar com o MlJNICIPIO e pessoas juridicas peIo
mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos. no caso de
inexecu<;ao total ou parcial do objeto. sem prejufzo das demais comina<;oes Iegais.
10.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Administra<;āo Publica e pessoas

juridicas peIa mesma controladas ou subvendonadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni<;:āo ou ate que seja promovida 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 execuyao do objeto do Pregao;

10.1.3.3 Nāo mantiver a proposta, injustiticadanlente;
10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer dec1arayāo falsa;
10.1.3.6. Cometer fraude tisca1; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execu<;:ao daAta.

10.1.4 declara<;ao de inidoncidade para contratar corn a Administra<;ao Publica, ate que seja

promovida a reabilita<;ao, ttcu1tado 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.
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10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderào seI' descontados dos
pag,unentos devidos pela Administra<;ào.

10.3 Da aplical(ào das penas de1ìnidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabeni recurso no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da intimayào, o qua1 devera ser apresentado no mesmo locaI.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsidera<;ào relativos às penalidades acima dispostas sera dirigido
ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidini o recurso no prazo de 05 (cinco) dias ùteis e o
pedido de reconsideral(ào, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLAuSULA DJtCIMA PRIMElRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREOS
11.1 - O preyo nào sera reajustado no prazo de vigencia desta Ata, ressalvada a possibilidade da
recomposiyào do equilibrio econàmico-financeiro na fomla da Lei.

CLt\USlJLA DJtCIMA SEGUNDA - DA RESCISAo DAATA DE REGISTRO DE PRE(OS
12.1 - i\ presente Ata de Registro de Pre<;os podent seI' rescindida. de pleno direito pela
administnll(ào. quando:

12.1.1 - a detentora nào cumprir as obrigac;oes constantes desta Ata;

12.1.2 - a detentora nào retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido, e a
Administrayào nào aceitar sua justificativa:

12.1.3 -- veritìcadas 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 nào aeatar a revisào dos mesmos;

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

12.2 A comunica<;ào do cance1amento do pre<;o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita
pOI' correspondencia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de

administra<;ào da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de ser ignorado, incerto ou

inacessivel o endere90 da detentora, a comunica<;ào serà feita por publica<;ào no Diario Oficial do
Municipio, POI' 2 (duas) vezes consecutivas. considerando-se cancelado o preyo e registrado a partir
da ùltima publica<;ào,

12.3 Pela detentora, qWU1do. mediante solieita<;ào pOI' escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Prel(os, ou, a juizo da Administracao, quando
comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal 8666/93, aIterada pela Lei Federal 8883/94.
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12.3.1 - A solicita<;ào da detentora para cance\amento dos preyos regìstrados deverá ser
fDI1Tlulada com antecedencia de 05 (cìnco) dias, facultada á Administrac;ào a aphcac;ào das
penalidades previstas na Cláusula Decima, caso nào aceitas as razaes do pedido.

12.4 FicmTl reconhecidos os direitos da Administrac;ào, em caso de rescisao administrativa prevista
no art. 77 da Lei n.O 8.666/93.

CLÁUSULA DltCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZA<;: AOl)ARA AQlJlSl<;:AO

13.1 - A contratac;ao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre<;os serào autorizadas, em
cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de
Compras (ou à Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registro de Pre<;:os), os quantitativos
das aquisic;aes.

13.1.1 - A emissào das not as de empenho. sua retificac;ào ou cancelamento, total ou
parcial serào. igualmcnte. autorizados pela mesma autorìdade, ou a quem esta delegar a
competencia para tanto.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;ÒES

14.1 - As comunicac;aes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata, serào feitas sempre pOl' escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI(:ÒESFINAIS
15.1 _ Integram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL n° 20/2017 e a proposta da detentora
da presente ata classificada em 1° lugar no certame supra mencionado.

15.2 A execuc;ao da Ata de Registro de Prec;os será disciplinada pelas disposic;aes legais e
regulamentares aplicáveis às obrigac;oes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.O 8.666, de
21/0611993, Lei Federal n.o 10.520. de 17/07/2002, Decreto Municipal n.o 023/2007, de 27/03/2007
e Decreto Municipal n° 146. de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuyào e fìscalizac;ào do Objeto deste contrato scrào de responsabilidade do(a),
Secretùrio(a) de Saude.

15.4 Os casos omissos serào resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto

Municipal nO 146/2011, no que nao colidir com a primeira e na"> demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ào os principios gerais de direito.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 _ As questoes decorrentes da execuc;ào desta Ata, que nào possam ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Candido
Rondon-PR, com exclusào de qualquer outro, pOl' mais privilegiado que seja.
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Ata de Re,gistro (Је Pre<;os пО 58/2017

Е, para t!nllez.a е validade do чне tOј pactHado, lavгou-se а ргеsепtе ata ет 02 (duas) vias de igual
teo!' еЉппа, para чие sшiam ит s6 efeito, as чuаis, depois de lidas, sao assinadas pelas
l'cpreSel1tantes das partes, MONICiPIO е FORNECEDORA, е pelas testemunhas аЬајхо.
Mercedes - PR, ет 17 de fevereiro de 2017.
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Edson Schug

RG по 4.183.902-3

..

Уј 5011 Martins
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