Município. de Mercedes
Estado do Paraná
Ata de Registro de Preços n° 14712017

\.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 147/2017
VALIDADE: 07 (sete) meses
Ata n° 147/2017

Identificação: 2472017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua Dr. Oswaldo Cruz,
n.o 555, Estado do Paraná, neste ato representada pela Prefeita, Sra. Cleci M. Rambo Loffi,

brasileira, casada, inscrita no CPF" sob n.O 886.335.359-04, portadora da Carteira de Identidade n.o
5.107.835-7 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Groff,

CEP 85998-000, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a

empresa Pride Atacado Ltda. ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO.

20.732.659/0001-40, Inscrição Estadual nO 90671575-99, com sede na Rua Santa Maria, nO 668, sala
10, CEP 85.902-570, Jardim La SaBe, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, neste ato
representada por seu sócio administrador Sr. Cristian Rafael Donassolo, residente e domiciliado na
Rua PiratinL nO. 2687, CEP 85.901-010, Centro, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, portador
da Carteira de Identidade nO. 8.805.280-3, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob .nO.
066.890.889-01, a seguir denominada }'ORNECEnORA, 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 nO 146/2011 e das demais normas

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nO 54/2017, para
REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de 16/05/2017,
finnam 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 PRIMEIRt\. - DO OBJETO

1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual f01?1ecimento de
bonés para uso e distribuição em eventos promovidos pelo Município de Mercedes, durante o

exercício de 2017, conforme abaixo especificados:
ITEM 01

.
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Item

Qtd

Und

Descriao
Bone,

modelo

legiomirio,

branco,

tecido

R$ Unit

R$ Total

11,00

8.250,00

R$ Unit

R$ Total

7,30

1.825,00

tactet

10(Wo poliamida, tamanho imico, com protetor de
nuca

e

orelha dcstadvel

bot5es.
1

750

0

mesmo

com

deveni

ser

0

minimo de trcs

personalizado

en

tramfer (bone e protetor); com elcistico para regular

Und

0

tamanho

na

parte

posterior,

utilizado

para

pescarias e outras atividades. Deveni conter dezoitc

logomarcas coloridas, estipuladas pelo contratante
sendo uma na parte 11'ontal, uma em cada lateral e
quinze no pano de fimdo.
Valor do Item 01: R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais)
ITEM02
Item

Qtd

Und

Descriao
Bone, modeIo japones, em tecido Celetel 100 %

poliester
1

250

na

cor

branca

com

trcs

estampas

sublimadas, confonne necessidade do solicitante.

Und

Tamanho

tmico,

com

regulador

tipo

elastico.

contendo telminal plastico permitindo 0 ajuste do
tamanho conforme necessidade.
Valor do Item 02: R$ 1.825,00 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais)

Valor total da Ata: R$ 10.075,00 (dez mil e setenta e cinco reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitac;ao pela Secretaria devera atender elS
seguintes exigencias:
1.2.1 - Fomecer 0 objeto confomle solicitado no edital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prec;os qualquer 6rgao ou entidade da
Administrac;ao que nao tenha participado do celtame, 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 Pre«os tera a validade de 07 (sete) meses, expirando em 19
(dezenove) de dezembro de 2017.

2.2 Nos termos do a1'1. 15, 9 40 da Lei Federal 8666/93, durante 0 prazo de validade desta Ata de

Registro de Prec;os, 0 Municipio de Mercedes nao senl obrigadoa aquisic;ao, exclusivamente por
seu intermedio, do objeto referido na Chiusula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde
que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizac;ao de qualquer especie el

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

condiyöes constantes do Edital do PREGÂO PRESENCIAL n° 54/2017, que a precedeu e integra 0
presente instrumento de compromisso, independente de transcriyào, por ser de pleno conhecimento
das partes.

CLÂUSULA TERCElRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisic;ào correrào por conta da seguinte dotayào
orc;amenta:ria:

02.014.23.695.0012.2051- Promoâo de Eventos Turisticos e de Gastronomia.
Elemento de despesa:

33903201

Fonte de recurso:

505 .

CL..\USULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento dcverâ ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
fo:rnecimento efetuado e deverà conter 0 nümero 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 epoca correspondente, nào
apresentar comprovayào relativa à manutenyào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitac;ào
do Pregào Presencial nO. 54/2017.

4.3 0 pagamento serà efetuado em ate 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, mediante a
emissào da competente 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 variayào do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivanlente ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes poderâ deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizal(öes devidas pelo fornecedor.

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

4.6 - Nenhum pagamento seni efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente <;ie liquidac;ào
quaisquer obrigar;öes fimmceiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pre<;os ou corre<;ào
monetâria.

CLÂUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

.
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5.1 O fornecimento iniciara a parti,. de maiode 2017 (dois mii edezessete), sendo que a entrega do

ob;eto dar-se-a em ate 15 (quinze) dias apâs a sua solicitac;iio, mediante e de acordo corn a entrega
da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, na Secretaria de Esporte,
Lazer e Turismo.

5.1.1

A entrega

do

objeto

deveni

ser

efetuada

no

horano

de

expediente

desta

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h),

sendo que. a mesma deveni ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante
do objeto.

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 tiea desobrigado da exeeuao total do objeto, easo nao haja a real
neeessidade de eonsumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita confonne requisiyăo, para efeito de posterior
verificac;ao da conformidade do mesmo corn as exigencias do edital.

5.2 Na hip6tese da nao aeeitaao do objeto, o mesmo devera ser refeito pelo forneeedor no
prazo de 3 (tres) dias eontados da notitieaao da nao aeeitaao.

5.3 O objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.o 8.666/93, por Comissao designada para
tanto.

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<;OES
6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as infonnac;5es e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.1.2. Etetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;
6.1.3. Comunicar oficialmente ao fomecedor quaisquer falhas e defeitos verificados;

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitac;ao, a fim de verificar sua compatibilidade corn a
especificac;ao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

'6.1.5. Atestar nas notas tiscaisl faturas a efetiva execuc;ao do objeto desta Ata, conforme
a;juste representado pela Nota de Empenho;
6.1.6. Aplicar il Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

.
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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 condiy5es, os acreSCllnos ou supress5es que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado;
6.2.3. Executar 0 objeto, no prec;o, prazo e forma estipulados na proposta;
6.2.4. Manter durante toda a execuc;ao do contrato, em compatibilidade com as obrigac;5es
assumidas, todas as condi<;5es de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas na licitac;ao;
6.2.5. Indicar 0 responsavel por representa-la na execuc;ao do Contrato, assim como a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;
6.2.6.

Efetuar

0

fomecimento

dentro

das

especificac;5es

e/ou

condic;5es

constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7.

Executar

diretamente

a

Ata,

sem

transferencia

de

responsabilidades

ou

subcontratac;5es nao autorizadas pel0 mlmicipio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dol0, quando do fomecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, obrigando
se a atender, de imediato, todas as reclama<;5es a respeito da qualidade e desempenho do
objeto fomecido;

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

CLAuSULA SETIMA -

OBRIGA<;OES

SOCIAIS,

COMERCIAIS E

FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigay5es SOClaIS
previstos na legislac;ao 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
Municipio de Mercedes;

7.1.2.

Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac;5es estabelecidas na

.
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lеgislщ:ао especifica de acidentes de trabalho qпашlо,еш осоrrепсiа da especie, fоrеш
vitiшаs os веив ешрrеgаdоs по ato do fОn1есiшепtо do objeto licitado ои еш сопехао сош

ele, ainda qпе асопtесidо еш dерепdепсiа da Sede Аdшiпistrаtivа do MUNICIPIO;

7.1.3. АSSllШir todos ов encargos de possivel dешandа traba1hista, civil ои репаl,
rеlасiопаdаs

ао fОn1есiшепtо do objeto licitado, оrigiпariашепtе ои viпсulаdа por

рrеvепуао, сопехао оп сопtiпеl1сiа; е

7,1.4. Аssuшiг, аiпdа, а responsabilidade pelos encargos iiscais е сошеrсiаis resultantes da
adjudical;ao do objeto do Pregao.

7.2. А iпаdiшрlепсiа do tOn1ecedor, сош rеfеrепсiа аов ellcargos estabelecidos nesta сlаusпlа, пао

transfere а responsabilidade por seu pagan1ellto ао MUNICIPIO, пеш podera onerar о objeto desta

Ata, rеПШ1сiandо о FORNECEDOR еХрl'еssашепtе а qпаlquеr viпспlо de solidariedade, ativa оп
paSSlva.

7.3. Е ехрrеssашеlltе proibid.a ао fOn1ecedor а vеiсulщ:ао de publicidade acerca da Ata, salvo ве
houver previa аlltоrizш;ао do Мllпiciрiо de Mercedes.

СLАUSПLА 01TAVA - ОВR1GА<:БЕS GERAlS DA FORNECEDORA
8.1. Devera а FORNECEDORA observal', аiпdа, о sеguiпtе:

8.1.1. Е ехрrеssашепtе proibida а сопtrаtа9ао de servidor реrtепсепtе ао quadro de
pessoal do Municipio de 'Mercedes, ои que пеlе осире cargo de сопiian9а, durante а
vigепсiа desta Аtэ;

8.1.2.( ехрrеssаШСlltе proibida. tашЬеш, а veicula9ao de publicidade acerca desta Ata,

ваlуо se houver previa аutоrizщ:ао do MONICIPIO.

СLАПSULА NONA - DAS СОNDI(:БЕS DE EXECU(:AO

9.1 - Ав сопtrаtа<;беs dесоrrепtеs da presellte Ata de Registro de Pre90s serao fоrшаlizаdоs реlа
retirada da Оrdеш de Сошрrа pela dеtепtоrа.

9.2 А detentora da presente Ata de Registl'o de Pre90s sera obrigada а atellder todos ов pedidos
efetuados durante а vigencia desta Ata, шеsшо que а ехесщ:ао deles decorrentes estiver prevista
para data роstеriш' <:1 do веи vепсiшепtо.

9.3 Toda сопtrаtш;ао dеvеПl ser efetuada mediante solicita9ao da unidade requisitante" а qual devera
ser feita atraves de Ordem de Compra соmреtепtе.

9.4 А empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra е fomecimento do objeto,
devera devolve-la jtlntamente сот а Nota Fiscal а qtle ве refere, а Пт de ser al1exa(ia ао processo
de аdmiпistгауао da ata.

.
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CLAuSULA D.tCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 A Detento1'a, total ou parcialmellte inadimplente, estani sujeita ii. aplicay300 das sanyoes
p1'evistas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a sabe1':

10.1.1 Adve1'tencia, llas hip6teses de eXeCUy300 irregular de que n300 1'esulte p1'ejuizo para o
fomecimento;

10.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos po1' cento) do valo1' do contrato po1' dia de
atraso injustificado na providencia necessaria, e de 1% po1' dia ap6s o 30° dia de at1'aso,
acumulada com as multas cominat61'ias abaixo:

10.1.2.1 multa de 5% (cinco po1' cento) do valor do total do cont1'ato po1' faltas
medias, assim entendidas aquelas que acarret<:illl t1'anstomos significativos e, na sua
reincidencia, esse pe1'centual seni de 10% (dez po1' cento);

10.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valo1' total do cont1'ato, nas hip6teses de
inexecw;3oo total, com ou sem p1'ejuizo para o ente publico contratante.

10.1.3 Suspens300 tempo1'aria do direito de participar em licitay300 po1' p1'azo n300 superior a 2
(dois) a110S, entre outras, no caso de inexecuyao total ou parcial do objeto; .

10.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administ1'a<;ao, e desc1'edenciamento do
Cadastro Municipal de Fomecedo1'es, pclo p1'azo minimo de 2 (dois) anos e maximo de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:

10.1.4.1 Convocado dentro do p1'azo de validade da sua proposta, n300 celebrar o
cont1'ato;

10.1.4.2 Ensejar injustificado retardanlento da execu<;3oo de seu objeto:
10.1.4.3 N300 mantive1' a proposta;

10.1.4.4 Falhar gravemente na execu<;3oo do cont1'ato;

10.1.4.5 Na reitera<;3oo excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omiss3oo de
providencias para repara<;ao de erros.

10.1.5 Dec1a1'a<;ao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administay3oO Publica,
enquanto perdurarem os motivos detenninantes da puniy300 ou ate que seja promovida a
. reabilita9ao penmte a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, ent1'e outras, nas seguintes
hip6teses:

10.1.5.1 Apresentar documenta<;ao falsa exigida para o certame;

.
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10.1.5.2 Comportar-se de modo inidòneo;
10.1.5.3 Cometer fraude fiscal;
10.1.5.4 Fraudar na execu<;ao do contrato.

10.2 Na aplica<;ao de san<;ao sera assegurada a observància do contradit6rio e da ampIa defesa, bem
como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsidera<;ào, na forma do art. 109 da Lei n.o
8.666/93.

10.3 As san<;òes devera ser aplicadas com a observàncias dos princlplOs da razoabilidade e
proporcionalidade, à vista da natureza e gravidade da infra<;ao cometida.
10.4 Comprovado impedimento ou reconhecida for<;a maior ou caso fortuito, devidamente
justificado e aceito pela Administra<;ao Publica, ficara o fornecedor isento das penalidades.

10.5 As san<;òes advertencia, de suspensao de licitar e contratar com a Administra<;ao Publica, de
impedimento de licitar e contratar e de declara<;ao de inidoneidade, poderao ser aplicadas ao
fornecedor juntamente com a de multa prevista no subitem 10.1.2.

10.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da data de sua notifica<;ao, podendo a autoridadecompetente detelminar seu desconto diretamente
das quantias porventura devidas ao contratado.

CLAuSULA DECIMA PRIMElRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE(:OS
11.1 - O pre<;o registrado nao sofrera qualquer reajuste durante a vigencia da contrata<;ao, ressalvada

a possibildiade da recomposi<;ao do equilibrio econòmico-financeiro, na forma do art. 11, S 3, do
Decreto Municipa1 n.o 096, de 5 de setembro de 2016, e do 001.65, II, "d", da Lei n.o 8.666/93.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os podera ser cancelada, de pleno direito pela

administra<;ao, quando:

12.1.1 - a detentora nàocumprir as obriga<;òes constantes desta Ata;

12.1.2 _. a detentora nao retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido e a
Administra<;ao nao aceitar sua justificativa;

. 12.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de registro de pre<;os,

a criterio da Administra<;ao; observada a legisla9ào em vigor;
12.1.4 em qualquer das hip6teses de inexecu<;ao total ou parcial de ata decorrente de registro
.
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15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREOAO PRESENCIAL nO 54/2017 e a proposta da detentora
da presente ata classificada em 1° lugar no certame supra mencionado.
15.2

A execm;ao da Ata de Registro de Pre«os será disciplinada pelas disposi«oes legais e

regulamentares aplicáveis às obriga«òes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de
21/06/1993, LeiFederal n.o 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.o 023/2007, de 27/03/2007
e o Decreto Municipal n° 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 A execu«ao e fiscaliza«ao do Objeto deste contrato

serao de responsabilidade do(a)

Secretário(a) de Esporte, Lazer e Turismo.
15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo Decreto

Municipal n° 096/2016, no que nào colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ào os principios gerais de direito.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - As questoes decorrentes da execu«ào desta Ata, que nào possam ser dirimidas
administrativamente, serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Càndido
Rondon-PR, com exclusào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para tìnneza e validade do que foi pactlado, lavrou-se a presente ata em 02 (dua'») vias de igual
teor e fonna, para que surtam urn só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, MUNICIPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.

rf... ?r. I J

Jvtipio de'Mers

Pride Ataca

l"IUNICIPIO

a

FORNECEDORA

Testemunbas:

Yl '.
1 son

artms

RO n° 4.491.835-8

.

PlMO

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

