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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 76/2017

VALIDADE: 12 (doze) meses

Ata n° 76/2017

Identificação: 1.762017

o Município de Ivlerccdes. pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz. n.o 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato
representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo l...offi, brasileira. casada, residente e
domiciliada na Rua DI'. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes.
Estado do Panmá. inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04, portadora da C<u1eira de Identidade nO.
5.107.835-7. expedida pela SSP/PR. a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Antônia
Wolstcin 72192542968-,- pessoa jurídica ...1(' direilu privado, inscrita no CNPJ sob n°.
23.025.79810001-21. com sede na Av. João XXIII, n". 290, CEP 85.998-000. Centro, na Cidade de
Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por sua proprietúria. Sra. Antônia Wolstein,
residente e domiciliada na Av. João XXIII, nO. 290, CEP 85.998-000. Centro, na Cidade de
Mercedes, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade n°. 3/R-1.634.010, expedida pela
SSP/SC, inscrita no CPF sob n°. 721.925.429-68. a seguir denominada FORNECI�DORA. nos
termos do mi. 15 da lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas
pela [,ei Federal n° 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal
n0 146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando () resultado do PREGÃO
PRESENCIAL n° 2712017, para REGISTRO DE PREÇOS, confonne consta da proposta da
fornec.edora, datada de 24/02/2017. 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, obrigações e resp�)Ilsabilidades das partes.

CLÁ1JSlJLA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 _ Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual contratação de
empresa para fornecimento de refeiçôes Oanches) para os atletas das seleções esportivas e equipe
técnica. que representam o Município de Mercedes em campeonatos, jogos oficiais e/ou agendados
pela Secretaria de Esporte. Turismo e Lazer, conforme abaixo especificados;

Lanches
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Qtd lJnd

1200 tJnd

Descri4;ao

Lanclte: X-Salada composto por pao adequado para a

finalidade, com hambllrger de carne bovina de 90 gramas,

presunto cozido. queijo mussarela, alface, tomate,

maionese, ervilha, milho: pcso rninirno do larlche: 400gr;

com acompanhamento de um refrigerante em lata de 350

m!.

R$ l1nit R$ Total

13,00 15.600,00

Valor total da Ata de Registro de Pre�os: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, qmmdo da solicita<;ao pela Secretaria deveni atender as

seguintes exigencias:

1.2.\ -- Forneccr 0 objcto conf(:nmc solicitado no cdltal.

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.

CLA.lJSlJLA SEGlJNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREc;OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;:os t('n\ a validade de 12 (<:107.e) meses, expirando em 03

(tres) de man;o de 2018.

2.2 Nos ternlOS 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 seni obrigado a aquisi<;ao, exclusivamente por

seu intermedio, 0 objcto rcferido 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 dccorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao pre<;:o, as clausulas e

condi<;:oes const,mtes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 27/2017, que a precedeu e integra 0

presente instrumento de compromisso, independente de transcric;ao, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLA.I1SVLA TERCEIRA- DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotac;ao

on;:amentaria:

02.014.27.812.0012.2050 - Manuten�ao das Atividades Esportivas e de Lazer.

Elemento de despesa: 33903941

Fonte de recurso: 000, 505

CLA.USULAQlJARTA- DO PAGAMENTO
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4.1 - 0 pedido de pag<.Unento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fomecimento efetuado e deverâ conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento serâ efetuado ao i{)I"necedor, se este, à epoca correspondente, nào

apresentar comprovac;ào relativa à manutenl;ào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licital;ào

do Pregào Presencial nO. 27/2017.

4.3 0 pagamento serâ efetuado ate 0 10° (decimo) dia do mês subsequente ao da entrega do objeto e

da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustifkada sujeitan.i 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de corre<;ào

monetària a ser calculada C0111 base na vari,lI;ào do l(jp-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 podeni deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indeniza9öes devidas pelo fomecedor.

4.5 0 pagamento cfetuado nào isentarâ () fomecedor das responsabilidades decorrentes do

f()\'necimento.

4.6 - Nenhum pagamento serà efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidal(ào

quaisquer obrigal(öes financeiras que lhe for<.Ull impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajust<.Ullento de pre<;os ou correl(ào

monet<iria.

CL\(1SULA Qt.JINTA - l>A ENTRE(;A E 00 PRAZO

5.1 0 t�)\'necimento iniciarà a partir de man;o de 2017 (dois mil e dczcssete). sendo que a entrega do

objeto dar-se-à conforme os jogos a ser disputados pelos atletas que representam 0 Municipio,

mediante e de acordo com a entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue 110 Municipio de

M.ercedes.

5.1.1 A entrega do objeto deveni ser e1ètuada no mumClplO de Mercedes, ap{)s 0

encerramento de eventuais jogos disputados pelos atletas que representam 0 Municipio, em

estabelecimento cobcrto. adc'quado. com espa�o para receber. entre atlctas e cquipe tecnica.

20 (vinte) pessoas, no minimo.

5.1.2 0 Municipio fica desobrigado da execu�âo total do objeto, caso nâo haja a real

necessidade de consumo do mesmo.

5.1 J. A entrega do objeto devenl ser feita conforme requisiyào, para efeito de posterior
verificac;âo da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
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5.2 O objeto sera recebido e aceito nos termos dos arts. 73 li 76, ambos da Lei n.o 8.666/93, ap6s

sumaria inspeyâo realizada pelos 6rgăos tccllicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado caso nâo

atenda as cspecificayoes exigidas.

5.3 Na hip6tese da năo aceita�â() do objeto, o mesmo deveni ser refeito pelo forllecedor

imediatamellte, dada a natureza do objeto.

eLAUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGACOES
6.1 - Constituem direitos do Municipio receber o objeto deste Ata nas condi<;oes avenl(adas, e da

Detentora. perceber o valor ajustado na forma e prazo mencionados.

6.2 Constituem obriga<;oes do Munidpio:

6.2.1. Prestar as informa90es e os esc1arecimentos atinentes <10 fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.2.2. Efetuar o pagarnento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigencias deste Edital, sens Anexos e da Ata;

6.2.3. Comunicar oficialmente ao fomecedor quaisquer fallms e defeitos verificados;

6.2.4. Vistoriar o objeto da licita<;âo, a fim de verificar sua cornpatibilidade corn a

cspecifica<;âo tccnica constante do instmrnento convocat6rio e seus anexos.

6.2.5. Atestar nas notas tiscais/ nlturas a efetiva execuyi10 do o�jeto desta Ata. confonne

ajuste representado pela Nota de Empenbo;

6.2.6. Aplicar li Dctentora da Ata penalidades, quando for o caso:

6.3 Constituem obriga<;oes da Detentora da Ata:

6.3.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente.

sobre os serviyos prestados;

6.3.2. Aceitar, nas mesmas condiyoes, os acreSCl1nos ou supressoes 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. 110 pre<;o, prazo e fom1a estipulados na proposta.

6.3.4. Manter durante toda a execu9ao do contrato, em compmibilidade com as obriga�oes
assurnidas, todas as condiyoes de habilitaiţăo e qualiticaiţăo exigidas na licitaiţăo;
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6.3.5. lndicar 0 responsavel por representa-la na execw;ao do Cont1'ato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do respons{lvel, poderao substitui-Io;

6.3.6. Efetuar 0 fomecimento dentro das especifical;oes e/ou condil;oes constantes deste

Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.3.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontrata90es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.3.8. Rcsponsabilizar-se por quaisqucr danos causados dirctamente ao MUNICiplO ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do t()fnecimento do objeto;

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

se a atende1', de imediato, todas as 1'eclamayoes a respeito da qualidade e desempenho do

objeto f()rnecido:

6.3.10 Comunica1' por esc1'ito 0 MUNICIPIO qualquer anormalidaclc de caniter u1'gente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEI>OR:

7.1. Adicionalmentc, devcra 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos 05 encargos previclenci{lrios e ob1'iga9cles SOCtalS

previstos na lcgislal;uo socia1 e trabalhista ('m vigor. obrigando-se a salda-los na epoca

pr6pria, vez que os seus cmpregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencia<; e obrigayoes estabe1ecidas na

legisla<;ao especifica de acidentes de trabalho quando. em ocorrencia da especie, forem

vitimas os seus em1"regados no ato do fornccimento do objeto licitado ou cm conexao com

ele, ainda quc acontecido cm dependencia da Sede Administrativa do MUNICIPIO;

7.1.3. Assumi1' todos os encargos de possivel demanda t1'abalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

1"reven9110, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assllmir. ainda. a responsabilidacle pe10s cncargos fiscais e comerciais resllltm1tes da

aJjudica<;ao J() objeto do Prcg,10.

7.2. A inadim1"lencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao

transfere a responsabilidade 1"01' seu pagamento ao MUNICiPIO, nem podeni onerar 0 objeto desta
Ata. renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de solida1'iedade, ativa ou

Pag 5/9

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

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

Ata de Registro de Р,'ес;т.; пО 76/2017

passiya.

7.3. Е СХрl'сssашепtе proiЫda ао fornece(1ol' а уеiСlllш;ао de PllbIicidade acerca da /\ta, salyo se
1ЮllУСГ pt'eYia a\ltoriza<;ao do Mlll1icipio de Mercc(les.

СLАlJSПLА OITAVA - OBRI(;A<;:OES (;ERAIS I>AJ;"'ORNECEDORA
8.1. Dever{i а FORNECEDOR/\ OL1Seryar, ainda, о seguinte:

8.1.1. I':� счт�ssаП1спtе ргоiЫс1а а сонtгаtщао de sCI'\'idor регtепсеl1tе ао Чllаdro de pessoal

do МlIпiсiрiо dc Mel'cedes, Oll чuе пеlс осире сш'gо de сопfiаш;а, dural1tc а vigel1cia desta

;\ta;

8.1.2. Е expressamente pl'Oibida, tашЬеш, а veicula9ao de pubIicidade acerca desta Ata,
salvo se lюuvсr рп�viа al.ltoriza9ao do MlJNICipIO.

CLAUSULANONA-DАSСОNDlсБЕSDЕЕХЕсu<;:Ао
9.1 - /\s c0l1trata90es dесопеl1tсs da ргсsепtе Ata de Rcgistl'O dc Pre90s scrao fоrшаlizаdоs pela

гсtiш(1а (1а Огdеш de Сошрга рсlа (1etentora.

9.1 /\ dеtСl1tога da ргеsеl1tе Ata de Registro (lе Pre90s sепi obriga(la а atender todos 05 pedidos

cfetuados dural1te а vigcl1cia dcsta Ata, шеSIl10 qtte а ехесщао deles decorrcl1tes estive!' pl'evista

para (1ata posterior а (10 sell уеl1сiшепtо.

9.3 'Ioda СОl1tгаtщао dever{i ser еУеtнщlа rпеdiапtе so1icita9ao da unidade t'cqttisital1te, а Чllаl deyera

sel' f'eita аtгаvеs de Оrdеш de Сошрга сошреtепtе.

9.4 А ешрrеsа {оrnесе(IО1'а, quапdо do гесеЫшепtо (1а Оrdеш de Сошрга, а шеsша deyera ser

devolvida, juпtашеl1tе сош а Nota Fiscal а que se l'eYere, а fiш de ser anexada ао pl'Ocesso de

аdшiпistrауао da ata.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de iпехесщао total ои parcial, епо de ехеС1l9ЗО, ехеСН9ао iшреrfеitа, atraso

injustiticado е iпаdiшрlешепtо de cada ajllste representado реlа Оl'dеш de Сошрга, sujeitara а

(ictel1tol'a da /\ta, as репаlidа(1еs previstas 110 ю1. 87 da I,ci Fedcral по 8.666/93, das чuаis dеstасюn

se:

1 O.1.1MHlta clial'ia (ie 0,5% �сiпсо дссiп1ОS рог ССl1to) SОЬГ(' О valor 1Ota1 (Ia /\ta, pclo

dсsсuшргiШСl1tо (ic оЬrigщ'осs fixadas.

10.1.2 Аdvеrtепсiа, пшltа de 1 О % (dez por cento) sobre о valor total da Ata е suspensao

tешропiгiа do direito de licitar е contratar сот о MlJNICIPIO е pessoas juridicas pelo
шсsп1О cOl1troladas 0\.1 subvcnciol1adas. pelo prazo dc ate 2 (1ois) anos, 110 caso (1е

il1схесш;ао total он parcial do оЬjеtо, sеш prejuizo (las dешаis сошillа90СS legais.
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10.1.3 Impedimento de licital' e de contratal' com a Administra<;ao Publica e pessoas

juridicas peia mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,

enquanto pcrdurarem os motivos detenninantes da puniyāo ou ate que seja promovida a

reabilita<;ao perantc a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito a

ampla defesa e contradit6rio. qWUldo:

10.1.3.1. Deixar dc assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execu9ao do objeto do Pregao;

10.1.3.3 Nilo mantiver a proposta. injustiticadamcnte;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizcr dcclarayao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execuyāo da Ata.

10.1.4 declarw;ao de inidoneidade para contratar com a Administrayao Publica. ate que seja

promovicla a reabilita9ao. f[\cultado a detentora da Ata o pedido de reconsiderayao da

decisāo da autoridade competente, no prazo de 10 (dcz) dias da abertura de vistas ao

processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas prcvistas nos sub-itcns acima poderao seI' descontados dos

pagamentos devidos peIa Administra<;ilo.

10.3 Oa aplicac;ao das penas definidas 110S sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabera recurso no prazo de 05

(einco) dias llteis, contados da intima<;ao, o qual deveni seI' apresentado no mesmo IoeaI.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsidera<rao relativos as penalidadcs acima dispostas seni dirigido

ao Secret,irio da unidade requisitante, o qual decidini () recurso no prazo de 05 (cinco) dias utcis e o

pedido de reconsiderac;āo, no prazo de 10 (dez) dias llteis.

CLr\l.!SlJLA nF:CIMA I)RIMEIRA -no HEA.JUSTAMENTO nE I)RE<;:OS

II.1m o pre90 nao ser{t reajustado no prazo de vigencia desta Ata, ressalvada a possibilidade da

recomposi<;ao do equilibrio econ6mieo-financeiro na fonna da Lei.

eLAl.JSlJLA DECIMA SEGUNnA - nA RESClSĀO !lA ATA nE REGISTRO DEPRE<;:OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre90S podeni seI' rescindida, de pleno direito peIa

administra<;iio, quando:
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12.1.1 - a detentora nan cumprir as obriga<;òes constantes desta Ata;

12.1.2 - a detentora nao retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido, e a

Administrac;ào nào aceitar sua justificativa;

12.1.3 .... verificadas as hip6teses dos arts. ì7 e 78 da Lei n.O 8.666/93;

12.1.4 - os pre<;os registrados se apresentarem superiores aos pratkados no mercado, e a

detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.5 - por razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administrayào.

12.2 A comunicac;ào do cancelamento do pre<;o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

por conespondencia com aviso de recebimcnto, juntando-se o comprovante ao processo de

a.dministrayào da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de seI' ignorado, inccrto ou

inacessivel o endere«o da detentora, a comunica<;ào sera fèita por publica<;ao no Diario C)ficial do

Municipio, por 2 (duas) vezes consccutivas, considerando-se cancelado o pre<;o e registrado a partir

da ùltima publicac;ào.

12.3 Pcla delcntora, qw:mdo, medimlte solìcita<;ào por escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Pre90s. ou, a juizo da Administra9ào, qumldo

comprovada a ocorrèncìa de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIII a XVL da Lei

Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 - A solicita<;ào da detentora para cancelamento dos pre90s registrados devera seI'

formulada com antecedencia de 05 (ci nco) dias, facultada a Administrac;ào a aplica<;ào das

penalidades previstas na Clàusu1a Decima, caso nào aceitas as razòes do pedido.

12.4 Ficam reconhecidos os direitos da Administravao, em caso de rescisao administrativa prevista

no art. 77 da Lei n.o 8.666/93.

CLAustrLA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAC;Ao PARA AQUISIC;ÀO
13.1 - A contrata<;ao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preyos serào autorizadas, em

cada caso, pelo Ordcnador dc Dcspesa correspondcntc, sendo obrigatòrio infonnar ao Setor de

Compras (ou ù Comissào de Acompanhamento do Sistema de Registro de Prec;os), os quantitativos

das aquisiyòes.

13.1.1 - A emissào das notas de cmpenho. sua retificayào ou cancelamento, total ou

parcial serào. igualmentc. autorizados pela mcsma autoridade, Oll a qllcm esta delcgar a

compctencia para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICAC;ÒES
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14.1 - As comunica9òes entre as partes, re1acionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata, serào feitas sempre pOl' escrito.

CLÁlJSlJLA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI<,;()ES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edita1 do PREGf\O PRESENCIAL n° 27/2017 e a proposta da detentora

da presente ata classificada em 1° lugar no certame supra mencionado.

15.2 A execuerào da Ata de Registro de Pre90s será disciplinada pe1as disposieròes 1egais e

regulamentares aplicáveis às obrigaeròes 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 ]\/lunicipal n° 146. de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuerào e fìscalizaerào do Objeto deste contrato serào de responsabilidade do(a),

Secretário(a) de Esporte, Turismo e Lazer.

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

Munici pal nO 146/2011, no que nào colidir com a primeira e na<; demais nonnas aplicáveis.

Subsidiariamente, aplicar-se-ào os prindpios g('rais de direito.

CLÁlJSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - As questòes decorrentes da execUl;:ào desta Ata, que nào possam ser dirimidas

administrativamente, serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Candido

Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, pOl' mais priviJegiado 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 efì::ito. às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

repres�'ntantes das partes, MUNICIPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.

rt 1�.'2 L ) IA
JvìUltlctpio d�ercelf/l

MtJNICIPIO

Mercedes - PR, em 03 de man;:o de 2017.

��U9�
Antoni WolIstein 72192542968

FORNECEI>ORA

. on Vilar Santos

RO nO 5.348.964-8

Testemunhas:

l1son Martins

RO n° 4.491.835-8
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