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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 194/2017
VALIDADE: OS (cinco) meses
Ata n° 194/2017
Identificação: 2942017

o tvfunicípio de Mercedes, 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 Preíeita, Exma. Sra. Cleei M. Rambo Loni brasileira. casada. I\;sidente e
domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Gron nesta Cidade de tvlercedes,
Estado do Paraná, inscrito no CPF sob n°. 886.335.359-04, portador da Carteira de Identidade n°.

5.107.835-7, expedida pela SSP!PR, a seguir denominado l\lUNICÍPIO,

e a empresa AGIV

Segurança e Vigilância Eireli - ME, inscrita no CNIJ sob n.o 23.479.244/0001-02, com sede na Rua

Marechal Floriano, 2748, Centro, CEP 85801-250, na Cidade de Cascavel. Estado do Paraná, neste
ato

representada por sua proprietária,

Sra. Adriana

Fátima

Felix,

inscrita no CPF

sob

11.°

031.925.949-85, portadora da Carteira de Identidade n.O 3.904.180, expedida pela SSP/SC, residente

e domiciliada na Rua Lilas. 151, CEPo 85815-530,

na

Cidade de Cascavel, Estado do Paranú , a

seguir denominada FORNECEDORA, nos tçrnlOS do aJ1. 15 da lei Federal n" 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 nO 10.520/2002 e Decreto 1'v1unicipal n° 146/2011 e das demais normas legais apl icáveis e.

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 75/2017. para REGISTRO DE
PREÇOS, conforme consta da proposta da fomecedora, datada de 3 1/07/2017, lirmam 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.

CLÁUSULA PRllVIEIRA - DO OIUETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços. para prestação de serviços de
segurança e brigadistas, para eventos promovidos pelo tv1unicípio de Mercecles, durante o exercício

de 2017, conforme abaixo especificados:
ITEM O I - SenJiços de Segurança
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Qtd

Und

800

hrs

Descriao

Servic;o de segurana para eventos diversos

R$ Unit

RS Total

19,00

15.200,00

- As datas para a prestaC;30 dos servi90s do item em questao irao obedecer a calendario de eventos a
ser desenvolvido pelo Municipio durante 0 periodo de contratac;ao.
- 0 numero de profissionais se ...i acordado entre Municipio e Contratada. confl.mne 0 evento que
necessitan\ do servi<;o contratado.
- Os profissionais que prestarao os servi90s deverao estar presentes no local de real izac;ao do evento
com a antecedencia de, no minimo, 01 (uma) hora, munidos de comprovac;ao de qualiticac;ao
tecnica para prestac;ao do servic;o de seguranc;a, a fim de fonnalizar credenciamento para atua<;ao no
evento.

- 0 tv1unicipio efetuara os pagamentos, a Contratada. considerando 0 numero de protissionais
qualiticados que atuarem em cada evento.
Valor maximo para 0 Item 01: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).
- A prestac;ao do servic;o iniciara a partir de agosto de 2017 (dois mil e dezessete). A execu'ao

dos servic;os contemplara a realizac;ao do Cafe Colonial e shows musicais, previstos para 0 mes
de setembro; Torneio de Pesca, previsto para novembro; campeonatos esportivos, que de"em

ser desenvolvidos durante 0 pcr-iodo de contratac;ao, scm datas detirlidas.
Valor total da Ata: R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais).

1.2 A detentora da Ata de 'Registro. quando da' solicita9ao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias:
1.2.1 - Fornecer 0 objeto confonne solicitado no edital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prec;os qualquer 6rgao ou entidade da
Administra<;ao que nao tenha participado do certame. mediante previa consulta ao 6rgao
gerenciador, descle que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREC;OS
2.1 - A presente Ata de Registro de Prec;os ten\ a validade ate 31 (trinta e nm) de dezembro de 2017.

2.2 Nos tennos do art. 15,  4° da Lei Federal 8666193. durante 0 prazo cle validade desta Ata de
Registro de Prec;os, 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado ,\ aquisic;ao, exclusivamente por
seu intermeclio. do objeto referido na Clausula L podendo utilizar, para tanta, outros meios. desde
que permiticlos em lei, sem que. desse fato, caiba recurso ou indenizac;ao de qualquer especie a

empresa detentora.
2.3 Em cada aquisic;ao decorrente desta Ata. serao observadas. quanto ao prec;o. as clausu1as e

condic;oes constantes do Edital clo PREG.A.O PRESENCIAL nO 75/2017. que a precedeu e integra 0
presente instrumento de compromisso, independente de transcric;ao. por ser de pleno conhecimento
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das partes.

CLÂUSULA TERCEIRA - OESPESA:
3.1

As despesas decorrentes da presente aquisic;ào COITerào por conta da seguinte dota<;ào

orc;amel1taria:

02.010.23.1691.0011.2048 - Realizaào de Exposiòes, Feiras e Festas.
Elemento de despesa:

33903905

Fonte de recurso:

000,056, 505

02.01 .... 23.695.0012.2051 - Promoâo de Eventos Turisticos e de Glstronomhl.
Elemento de despesa:

33903905

Fonte de recurso:

505

CLÂUSULA QUARTA - 00 PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao
fornecimento efetuado e deven't 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. àepoca correspondente, nào
apresent'1r comprovayào relativa à manuten<;ào da regul'1ridade fiscal exigida 110 Edital de Licita<;ào
do Pregào Presencial n°. 75/2017.

4.3 0 pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) .dias da data de el1trega do objeto. mcdiante a
emissào da competente Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitani 0 T'v'lunicipio de Mercedes ao pagamento de corre<;âo
monetaria a ser calculada com base n'1 variac;ào do IGP-M veriticada el1tre a data em quc
deveria se dar 0 '1dimplemento e a data em qlle efetiv'1mcl1te ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes poclera c1ecluzir c10 montante a pagar os valores corresponclentes a
multas ou indenizayòes devidas pelo fornecedor.

4.5 0 pagamento efetu'1clo nào isentani 0 fornecedor das responsabilidacles decorrentes c10
fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendel1te dc liquida<;ào
quaisquer obrigayòes financeiras que lhe foram impostas, em virtucle de penalidacle ou
inadimplência. sem que isso gere direito '10 pleito de reajustamento de pre<;os ou con'cyào
monetaria.

CLÂUSULA QUINTA- DA ENTREGA E 00 RECEBIMENTO
5.1 A prestayào c10 serviyo iniciara a partir de agosto de 2017 (dois mil e dezessete), confonne os
cventos qlle serào c1esenvolvidos pelo Municipio durante 0 periodo da contratac;ào.
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5.1.1. Os servh;os deverao ser presfados nos segllinfes evenfos: Cap Colonial e shol1's
musicais, previsfos para o mes de sefembro; Torneio de Pesca, previsfo para no\'emhro:
campeol/afos esporfivos. que devem ser desenvolvidos dural/te o periodo de cOn1rata(Jio.
sem dafas dejillidas.

5.1.2. O MUllicipio tiea desobrigado da execuâo total do objeto deste cOlltrato, caso
Ilăo haja a reaillecessidade de consumo do mesmo.

5.2 O objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei n.O 8.666/93.

eLf. USULA SEXTA- DAS OBRIGA(:6ES
6.1 - ["\ Municipio:

6.1.1. Prestar as informalţoes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetufll o pagamento devido pela forneeimento do objeto I icitado. desde que
cumpridas te.la..: as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;
6.1.3. Comunicar oficialm nte ao fornecedor quaisquer falhas e.defeitos verificados;
6.1.4. Vistoriar o ob,leto da \cita<;ao, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especitica<;ao teenica Cl' lstante de instrumento e0\1voeat6rio e seus anexos.

6.1.5. Nestar nas notas fiscais/ fatura:, '1 efetiva execu<ţao do objeto desta Ata. conforme
ajuste repn:sentado pela Nota de Empenho,

6.1.6. Aplicar it Detentora da Ata pellalidades, quando for o caso:
6.2 Da Detentora da Ala:'

6.2.1. Pagar todos os tributos que incidam ou \'enham a incidir, direta ou indiretamcnt\.?
sobre os serviyos p.'estados;

6.2.2. Aceitar, nas mes'nas cOlicli<ţoes, ()S ncreSCUTIOS ou supressoes que se fizerem
necessarios no quantitati\:o tio objeto. a10 \' Ilm'te de 25% (vinte e cinco por cento) do
'lalor contratado;

6.2.3. Executar o objeto, \1(; ;Jre<;G, jJl':1Z0 e tOnTI" estipulados na proposta:

6.2.4. Manter durallte tada a IXe(;Ucao ..10 contrato. em compatibilidade cam as obriga90es
assumidas, todas as condi<;oes de lhbili\a 10 e qualifica<;âo exigidas na licita<;âo:

6.2.5. Indicar o responsavel por 1",)fesent.l-1a na .(ecu<;âo do Contrato, assim como

a(s)
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pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao sllbstitui-Io;
6.2.6.

Efetllar

0

fornecimento

dentro

das

especitica<;;oes

e/oll

condi<;;oes

constantes

deste Edital de Pregao e em sells Anexos:
6.2.7.

Executar

diretamente

a

Ata,

sem

transferencia

de

1'esponsabilidades

ou

sllbcontratayoes nao autorizadas pelo municipio de Me1'cedes;

6.2.8. Responsabilizar-se po1' quaisque1' c1anos causados c1iretamente ao ivlUNICIPIO Oll a
te1'ceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo. quando do fomecimento do objeto;

6.2.9. P1'estar toclos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, obrigando
se a atencler, de imediato, todas as reclamayoes a 1'espeito da qualidade e desempenho do

objeto fornecido;

6.2.10 Comunicar por escrito 0 MUNICIPIO qualqller anormalidade de carater urgente e
p1'estar os escla1'ecimentos que jlllgar necessario.

CLr\lJSULA SETIMA -

08RIGA(OES

SOCIAIS,

COMERCIAIS

E

FISCAIS

no

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, deve1'a 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se po1' todos os encargos previdenciarios e obriga<;;oes SOClaIS
previstos na legislaao social e trabalhista .em vigor. obriganclo-se a sald,1-los na epoca
pr6pria. vez que os sellS empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0
tvlunicipio de Mercedes:

7.1.2.

Responsabiliza1'-se po1' todas as providencias e

ob1'igayoes estabelecidas

na

legislayao especifica de acidentes de trabalho qllanclo, em oCOlTencia da especie, fo1'em
vitimas os seus empregados no ato c10 fomecimento do objeto licitado Oll em conexao com

ele, ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do MUNICIPIO:
7.1.3. Assllmi1' todos os encargos de possivel
1'elacionadas

ao

fornecimento

do

objeto

demanda

licitado,

t1'abalhista.

originariamente

Oll

civil

ou penal,

vinclllada

por

prevenao, conexao ou continencia;

7.1.4. Assumir, ainda, a 1'esponsabiliclade pelos encargos tiscais e comerciais resllltantes da
adjudica930 do objeto do Pregao:

7.1.5. Fornecer, treinar e exigir a lItilizac;;ao de Equipamentos de Protec;;ao InclividllaI.

relativamente ao pessoal que empregar na eventual execLlao contratual.
7.2. A inadimplencia do fomecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta c1ausula, nao

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO, nem podera onerar 0 objeto desta
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reincidencia, esse percentual senl de 10% (dez por cento):
10.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. nas hip6teses de
inexeew;ao total, com ou sem prejuizo para o ente publieo eontratante.

10.1.3 Suspensao temponiria do direito de partieipar em licitu<;ao por prazo nao superior a 2
(dois) anos, entre outras, no easo de inexecuc;ao total ou parcial do objeto;
10.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Aclrninistrac;ao, e descredenciamento do
Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo rninirno de 2 (dois) anos e nUlximo de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:

10.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato;

10.1.4.2 Ensejar injllstificado retardamento da execuy<lo de seu objeto:
10.1.4.3 N<lo mantiver a propostu:
10.1.4.4 Falha.r gravemente na execllc;ao do contrato;

10.1.4.5 Na reiterac;ao excessiva de rnesrno eomportamento .ia punido ou omissao de
providencias para reparac;ao de erros.

10.1.5 Declarac;ao de inidoneidade para licitar e contratar com a AdrninistraC;<lo Ptlblica,
enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punic;ao ou ate que seja promovida a
reabilita<;ao perante a pr6pria autoridade que aplieou a penalidade. entre outras. nas seguintes

hip6teses:

.

10.1.5.1 Apresentar documentac;ao fai sa exigida para o certame:
10.1.5.2 Comportar-se de modo inidoneo:
10.1.5.3 Cometer fraude fiseal;
10.1.5.4 Fraudar na exeeuc;ao do eontrato.

10.2 Na aplicac;ao de sanc;ao sera assegurada a observancia do eontradit6rio e da ampla defesa, bern

eomo. a possibilidade de reeurso/pedido de reconsiderac;ao. na forma do art.

109 da Lei n.O

8.666i93.

10.3 As sanc;oes deveni seI' aplicadas eorn a observancias dos princlplos da razoabilidade e
proporcionalidade, ii vista da natureza e gravidade da infrac;a.o cometida.
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10.4 Comprovado impedimento ou reconheeida fora maior ou caso fortuito. devidamente
justifieado e aeeito pela Administraào Pùblica, ficanl o fornecedor isento das penalidades.
10.5 As sanòes advertencia. de suspensào de lieitar e contratar com a Administrac;ao Publica. de
impediOlento de lieitar e eontratar e de declaraào de inidoneidade. poderào ser aplicadas ao
fòrnecedor juntaOlente eom a de multa prevista no subitem 10.1.2.
10.6 As penalidades de multa deverào ser satisfeitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados
da data de sua notifieaào, podendo a autoridade competente deterOlinar seu desconto diretamente
das quantias porventura devidas ao contratado.

CLA.USULA DtCIMA PRIMEIRA- DO REA.JUSTAMENTO DE PRE(:OS
11.1 - O prec;o registrado nao sofreni qualquer reajuste durante a vigencia da contrataao. ressal vada
a possibildiade da recomposic;ào do equilibrio econ6Olico-financeiro, na forma do art. ll, S 3°, do
Decreto Municipal n.O 096. de 5 de setembro de 2016. e do atto 65, II. "d". da Lei n.O 8.666/93.

CLA.USULA DtCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PRE(:OS
12. I

- A presente Ata de

Registra de

Pre<;os podera ser cancelada, de

pleno direito

pela

administrac;ào, quando:
12.1.1 - a detentora nao cumprir as obrigac;òes constantes desta Ata;
12.1.2 - a detentora I!ao retirar qualquer QrdeOl de Compra, no prazo estabeleeido e a
Administrac;ào nao aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora del' causa a rescisào administrativa de ata decorrente de registro de prec;os,

a criterio da AdOlinistrac;ao: observada a legislac;ao eOl vigor:
12.1.4 em qualquer das hipòteses de inexecw;ào total ou pareial de ata decorrente de registra
de prec;os, se assim for deeidido pela Administrac;ào, com observàneia das disposic;òes
legais;

12.1.5 os prec;os registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
detentora nào aeatar a revisào dos mesmos:

12.1.6 - pOI' razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela
Administrac;ao.

12.2 A comunicac;ao do cancelamento do prec;o registrado, nos casos previstos neste item, serù [eita

par correspandència com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo tk
adOlinistrac;ao da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de ser ignorado. incerto ou
inacessivel o enderec;o da detentora. a comunicac;ao sera feita por publicac;ào no Diario Oficial do

Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o prec;o e registrado a partir
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da ultima publica<rào.

12.3 Pela detentora. quando, mediante solicitayào por escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigencias clesta Ata de Registro cle Pre<ros, ou. a juizo da Administrw;:ào. quando
comprovacla a ocorrencia cle qualquer clas hipóteses previstas no art. 78, incisos XIIl a XVI, da Lei
Federal 8666/93, alterada pela Lei Fecleral 8883/94.
12.3.1 - A solicita<rào da detentora para cancelaml:nto dos pre<;os registrmlos deverù ser

formulacla com antecedència cle 05 (cinco) dias, llcultada á Administra<rào a aplica<;:ào das
penalidades previstas na Cláusula Decima. caso nào aceitas as razòes do pedido.
12.4 Ficam expressamente reconheciclos os deireitos da Administra<;ào no casD cle cancelamento
decorrente cia inexecuyào total ou parcial por parte da cletentora.

CLÁlJSlJLA DECIMATERCEIRA- DA AUTORIZA<;Ao PARA AQllISI<;Ao
13.1 - A contratayào dos itens objeto cia presente Ata de Registro de Pre<;:os serào autorizadas, em

cada caso. pelo Ordenador de Despesa correspondente. sendo obrigatório infonnar ao Setor de
Compras (ou à Comissào de Acompanhamento do Sistema de Registro de Pre<;os), os quantitativos
das aquisiyòes.
13.1.1

- A emissào das notas de empenho, sua retifìca<rào ou cancelamento, total ou

parcial serào, igualmente, autorizados pela mesma autoridade. Oll a guem esta delegar a
competència para tatHo.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;ÒES
14.] - As comunicayòes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata. serào feitas sempre por escrito.

CLÁllSllLA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI<;ÒES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata. o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 75/2017 e a proposta da detentora
da presente ata classificada em 1 ° lugar no certame supra mencionado.
15.2

A execu<rào cia Ata de Registro de Preyos será disciplinacla pelas disposi<;:òes legais e

regulamentares aplicáveis às obrigayòes ora contraidas. especialmente a Lei Federal n.o 8.666. de
21/06/1993. Lei Federal n.o 10.520, de 17/0712002. Decreto tvlunicipal n.o 023/2007, de 27/03/2007
e o Decreto Municipal n° 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3

A execuyao e

fiscaliza<;ao

do

Objeto deste contrato

serao

de

responsabilidade do(a)

Secretário(a) que solicitar o objeto.

15.4 O casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei federal 8.666/93 e pelo Decreto
I\:1unicipal nO 096/2016, no gue nilo colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente. aplicar-se-ào os principios gerais de direito.
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AtQ de Registro de Preos пО 194/2017
СLЛUSULА DECIMA SEXTA - ОО FORO

16.1 - As qнеstбеs dесоггепtеs da ехесш;;ао desta Ata, чuе пао possam ser dil'imidas
аdтiпistгаtivатепtе, sегао processadas е jHlgadas 110 Fою da Comarca de Магес\шl Сапdi(iо
Rопс\оп-РR. сот exclusao de чна1quег olltro. рог mais privileg.ia(io que seja.

Е, para tinneza е validade do чне tOј pactllado. la\TOU-Sе а presente ata ет 02 (duas) vias de igual
teol" е folma, para que sш1аm шn s6 et'eito, ,\s quais, depois (је lidas, sao assinadas pelas
гергеsепtапtеs das partes, MUNICIPIO е FORNECEDORA. е pe\as tеstепшпhаs аЬајхо.
Mel"ce(ies - PR. 04 (је agosto (је O 17.

('I()JY\O (

'i Sеguгаш;а е VigШiпсiа Ei.'eli - М Е
CONTRATADA

Testemunhas:

" . [) 1; С" .ft'W
л //

erglO аи!nо ЈI"О

Edson Vilar Santos

IO п" 1.616.488-7

RG пО 5.348.964-8
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