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Ata nO 134/2016

Identificação: 2342016

o Municipio de Mercedes. pessoa juridica 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 Loffi,

brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento

Groff, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO.

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 Chiella & Chiella LIda ME,

pessoa juridica de direito privado. inscrita no CNPJ sob nO 80.369.820/0001-94, Inscrição

Estadual nO 41804230-31, com sede na Rua Avelino Hofstaetter, nO 172, CEP 85.903

660, Bairro Jardim Coopagro, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, neste ato

representada por sua sócia administradora, Sra. Suzana Márcia Chiella Távora, residente

e domiciliada na Rua General Daltro Filho, nO. 668, CEP 85.905-320, Bairro Jardim

Gisella, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade nO.

5.893.199-3, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nO. 881.180.619-49, a seguir

denominada FORNECEDORA, 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 n° 146/2011 e das demais

normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nO

5112016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora,

datada de 25/04/2016, 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 responsabilidades das partes.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Pre�os n° 13412016

CLAu5ULA PRIMEIRA - 00 OBJETO

1.1 - Atraves da presente ata ficam registrados os seguintes precos, para eventual
contratayao de empresa para fornecimento de uniformes esportivos, visando atender as

necessidades da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer, do Municipio de Mercedes, durante

o exercicio de 2016, conforme abaixo especificados:

Item Qtd Und Material R$ Unit R$ Total

Camiseta, manga curta, tamanhos P,

M, G e GG em tecido profissional ultra

dray, artigo Iiso com beneficiamento

1 450 unid 1100% _ poliester, com termo 3724 16.75800
transferencla dlgltal na frente, costas e' ,

nas mangas, fechada com linha

overlock, fio textualizado 100%

poliester e reta com 100% poliester.

I Calyao em tecido poliamida 100%, I

lamanhos P, M, G e GG, gramatura

170, em termo transfer€mcia digital na

2 150 unid I frente e atras, com barra embutida, 28,00 4.200,00
elastico cor cru, 73% poliester, 27%

elastano, cordao de 7 mm 100%

poliester com ponteira de nailon.

Valor total da Ata: R$ 20.958,00 (vinte mil, novecentos e cinquenta e oito reais)

1.2 A delentora da Ata de Registro, quando da solicitayao pela Secretaria devera atender as

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ala de Registro de Preyos qualquer 6rgao ou entidade da

Administrayao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao 6rgao

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNOA - OA VALlOAOE 00 REGISTRO DE PREC;:OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos tera a validade de 08 (oito) meses, expirando em

31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

2.2 Nos termos do art. 15, S 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 objelo referido na Clausula 1, podendo utilizar, para

tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou

indenizayao de qualquer especie a empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiyao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao preyo, as

c1ausulas e condiyoes constanles do Edital do PREGAO PRESENCIAL nO 51/2016, que a

precedeu e integra 0 presente inslrumento de compromisso, independente de transcriyao, por

ser de pleno conhecimento das partes.
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 13412016

CLÂUSULA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisic;ao correrao por conta da seguinte dotaerao

or<;:amentaria:

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

Elemento de despesa: 33903014

Fonte de recurso: 000, 505

02.014.27.812.0012.2049 - A,.öes da Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer.

Elemento de despesa: 3390303014

Fonte de recurso: 505

CLÂUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e deverà conter 0 numero 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 època correspondente, nao

apresentar comprovaifao relativa à manutenifao da regularidade fiscal exigida no Edital de

Licitaifao do Pregao Presencial n°. 51/2016.

4.3 0 pagamento serà efetuado atè 0 10° (dècimo) 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

correifao monetària a ser calculada com base na variaifao do IGP-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 poderà deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas ou indenizaiföes devidas pelo fornecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nao isentarà 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento serà efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidaifao

quaisquer obrigaiföes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preifos ou correifao

monetària.

CLÂUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
53.1 0 fornecimento iniciarà a partir de maio de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo que a entrega

do objeto dar-se-à em atè 10 (dez) dias apòs sua solicitaifao, mediante e de acordo com a entrega

da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes.

5.1.1 A entrega do objeto deverâ ser efetuada no horârio de expediente desta

municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 âs 12:00h e das 13:30 às 17:00hj,
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Municipio de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Preqos n° 13412016

sendo que a mesma devera ser acompanhada por representante da Secretaria de

Esporles, Turismo e Lazer, do Municipio de Mercedes.

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 execuc;ăo total do objeto, caso năo

haja a real necessidade de consuma do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requisiC;ăo. para efeito de

posterior verificaC;ăo da conformidade do mesmo com as exigencias do edita!.

5.2 O objeto sera recebido e aceito nos termos dos arts. 73 il 76. ambos da Lei n.o 8.666/93,

ap6s sumaria inspec;ăo realizada pelos 6rgăos tecnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado

caso năo atenda as especificaC;6es exigidas.

5.2.1 O prazo de observaC;ăo e de recebimento definitivo sera de 30 (trinta) dias.

5.3 Na hip6tese da năo aceitac;ăo do objeto, o mesmo deverâ ser refeito pela fornecedor

no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificac;ăo da năo aceitac;ăo.

CLĂUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAC;:OES

6.1 - Constituem direitos do Municipio receber o objeto deste Ata nas condiC;6es avenC;adas, e

da Detentora. perceber o va lor ajustado na forma e prazo mencionados.

6.2 - Constituem obrigaC;6es do Municipio:

6.2.1. Prestar as informaC;6es e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.2.2. Efetuar o pagamento devido pela fornecimento do objeto licitado, desde que

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

6.2.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos

verificados;

6.2.4. Vistoriar o objeto da licitac;ăo, a fim de verificar sua compatibilidade corn a

especificaC;ăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.2.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva execuC;ăo do objeto desta Ata,

conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.2.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

6.3 Constituem obrigaC;6es da Detentora da Ata:
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-- Ata de Registro de Prer;os nO 134/2016

6.3.1. Pagar lodos 05 lribulos que incidam ou venham a incidir, direla ou

indiretamente, sobre os servii;os preslados:

6.3.2. Aceitar, nas mesmas condir;oes, os acrescimos ou supressoes que se

fizerem necessarios no quanlilalivo do objelo, ale 0 limile de 25% (vinle e cinco por

cenlo) do valor conlratado;

6.3.3. Executar 0 objeto, no prer;o, prazo e forma estipulados na proposla.

6.3.4. Manler duranle loda a execur;ao do conlralo, em compalibilidade com as

obrigar;oes assumidas, lodas as condir;oes de habilitar;ao e qualificar;ao exigidas

na licitar;ao;

6.3.5. Indicar 0 responsavel por representil-Ia na execui;ao do Conlralo, assim

como a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substilui-Io;

6.3.6. Efeluar 0 fornecimenlo denlro das especificar;oes e/ou condir;oes conslanles

desle Edilal de Pregao e em seus Anexos;

6.3.7. Execular diretamenle a Ala, sem lransferencia de responsabilidades ou

subconlralar;oes nao aulorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.3.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamenle ao

MUNICiplO ou a lerceiros. decorrenles de sua culpa ou dolo, quando do

fornecimento do objelo;

6.3.9. Preslar lodos os esclarecimenlos que forem solicitados pelo MUNICipIO,
obrigando-se a alender, de imedialo, lodas as reclamar;oes a respeilo da qualidade

e desempenho do objelo fornecido;

6.3.10 Comunicar por escrilo 0 MUNICiplO qualquer anormalidade de caraler

urgenle e preslar 05 esclarecimenlos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGAC;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 00
FORNECEOOR:

7.1. Adicionalmenle, devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por lodos 05 encargos previdenciarios e obrigai;oes

sociais previslos na legislar;ao social e lrabalhisla em vigor, obrigando-se a salda- 105

na epoca pr6pria. vez que 05 seus empregados nao manlerao nenhum vinculo

empregalicio com 0 Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabi1izar-se por lodas as providencias e obrigar;oes eslabelecidas na

legislar;ao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem

vilimas 05 seus empregados no alo do fornecimento do objeto licilado ou em conexao

com ele, ainda que aconlecido em dependencia da Sede Adminislrativa do MUNICipIO;

7.1.3. Assumir todos 05 encargos de possivel demanda lrabalhista, civi1 ou penal,
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relacionadas ао fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada рог

ргеуепуао, сопехао ou сопtiпёпсiа; е

7.1.4. Assumir, ainda, а responsabilidade pelos encargos fiscais е comerciais

resultantes da adjudicayao do objeto do Pregao.

7.2. А inadimplencia do fornecedor, сот referencia aos encargos estabelecidos nesta

clausula, пао transfere а responsabilidade рог seu pagamento ао MUNICiplO, пет podera
опегаг о objeto desta Ata, renunciando о FORNECEDOR expressamente а qualquer vinculo

de solidariedade, ativa ou passiva.

7.3. Е expressamente proibida ао fornecedor а veiculayao de pubIicidade асегса da Ata, salvo

se houver previa аutогizауэо do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAI;OES GERAIS ОА FORNECEDORA

8.1. Оеуега а FORNECEDORA observar, ainda, о seguinte:

8.1.1. Е expressamente proibida а contratayao de servidor per1encente ао quadro de

pessoal do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confianya, durante а

vigencia desta Ata;

8.1.2. Е expressamente proibida, tambem, а vеiсulауэо de pubIicidade асегса

desta Ata, salvo se houver previa аutогizауэо do MUNICIPIO.

CLAUSULA NONA - DAS CONDII;OES ОЕ EXECUI;Ao
9.1 - As сопtгаtаубеs decorrentes da presente Ata de Registro de Preyos serao formalizados

pela retirada da Ordem de Сотрга pela detentora.

9.2 А detentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada а atender todos os

pedidos efetuados durante а vigencia desta Ata, mesmo que а execuyao deles decorrentes

estiver prevista рага data posterior а do seu vencimento.

9.3 Toda сопtгаtауэо devera ser efetuada mediante sоliсitауэо da unidade requisitante, а qual

devera ser feita atraves de Ordem de Сотрга competente.

9.4 А empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Сотрга, а mesma devera

ser devolvida, juntamente сот а Nota Fiscal а que se refere, а fim de ser anexada ао

processo de administrayao da ata.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de iпехесuуэо total ou parcial, егго de execuyao, execuyao imperfeita, atraso

injustificado е inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Сотрга, sujeitara

а detentora da Ata, as penalidades previstas по ar1. 87 da Lei Federal по 8.666/93, das quais

destacam-se:

10.1.1 Multa diaria de 0,5% (cinco decimos рог cento) sobre о valor total da Ata,

pelo descumprimento de оЬгigаубеs fixadas.
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Municipio de Mercedes
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Ata de Registro de Prer;os n° 134/2016

10.1.2 Advertencia, mulla de 10 % (dez por cenlo) sobre o valor total da Ata e
suspensāo lemporaria do direilo de licilar e conlralar com o MUNICipIO e pessoas
juridicas pelo mesmo conlroladas ou subvencionadas, pelo prazo de ale 2 (dois)

anos, no caso de inexecuc;;āo lolal ou parcial do objelo, sem prejuizo das demais

cominac;;ōes legais.

10.1.3 Impedimenlo de Iicilar e de conlralar com a AdminislraC;;āo Publica e pessoas

juridicas peia mesma conlroladas ou subvencionadas, pelo prazo de ale 5 (cinco) anos,

enquanlo perdurarem 05 molivos delerminanles da punic;;āo ou ale que seja promovida a

reabililac;;āo peranle a pr6pria auloridade que aplicou a penalidade, garanlido o direilo a

ampla defesa e conlradil6rio, quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ala;

10.1.3.2. Ensejar o relardamenlo da execuc;;āo do objelo do Pregāo;

10.1.3.3 Nāo manliver a proposla, injuslificadamenle;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer declarac;;āo falsa;

10.1.3.6. Comeler fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execuc;;āo da Ala.

10.1.4 declarac;;āo de inidoneidade para conlralar com a Adminislrac;;āo Publica, ale

que seja promovida a reabililac;;āo, facullado a delenlora da Ala o pedido de

reconsiderac;;āo da decisāo da auloridade compelenle, no prazo de 10 (dez) dias da

abertura de vislas ao processo.

10.2 05 valores das mullas aplicadas previslas nos sub-ilens acima poderāo ser desconlados

dos pagamenlos devidos peia Adminislrayāo.

10.3 Da aplicac;;āo das penas definidas nos sub ilens 10.1.1 a 10.1.3, cabera recurso no prazo

de 05 (cinco) dias uleis, conlados da inlimac;;āo. o qual devera ser apresenlado no mesmo

local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideraC;;āo relalivos as penalidades acima disposlas sera

dirigido ao Secrelario da unidade requisilanle, o qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco)

dias uleis e o pedido de reconsiderayāo, no prazo de 10 (dez) dias uleis.

CLAuSULA OECIMA PRIMEIRA - OO REAJUSTAMENTO OE PREC;OS

11.1 - O prec;;o nāo sera reajuslado no prazo de vigencia desla Ala, ressalvada a possibilidade

da recomposic;;āo do equilibrio econ6mico-financeiro na forma da Lei.
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Ata de Registra de Prec;os n° 13412016

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAo DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

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

administra<;ao, quando:

12.1.1 - a detentora nao cumprir as obriga<;oes 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 - verificadas as hipòteses dos arts. 77 e 78 da Lei n.o 8.666/93;

12.1.4 - os pre<;os registrados se apresentarem superiores aos praticados no

mercado, e a detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.5 - por razoes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas

pela Administra<;ao.

12.2 A comunica<;ao do cancelamento do pre<;o registrado, nos casos previstos neste item,

sera feita por correspondencia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao

processo de administra<;ao da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de ser ignorado,

incerto ou inacessivel o endere<;o da detentora, a comunica<;ao sera feita por publica<;ao no

Diario Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o

pre<;o e registrado a partir da ultima publica<;ao.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicita<;ao por escrito, comprovar estar impossibilitada

de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Pre<;os, ou, a juizo da Administra<;ao,

quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipòteses previstas no art. 78, incisos XIII a

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

12.3.1 - A solicita<;ao da detentora para cancelamento dos pre<;os registrados

devera ser formulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada il

Administra<;ao a aplica<;ao das penalidades previstas na Clilusula Dècima, caso nao

aceitas as razoes do pedido.

12.4 Ficam reconhecidos os direitos da Administra<;ao, em caso de rescisao administrativa

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

CLÀUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZACAo PARA AQUISICAo

13.1 - A contrata<;ao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre<;os serao

autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sende obrigatòrio

informar ao Setor de Compras (ou a Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registro

de Pre<;os), os quantitativos das aquisi<;oes.

13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retifica<;ao ou cancelamento, total ou

parcial serao, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta

delegar a competencia para tanto.
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Ata de Registro de Pre�os nO 1341201

CLÁUSULA DECIMA QUARTA • DAS COMUNICAl;:OES
14.1 - As comunica90es entre as partes, relacionadas com o acompanhamenlo e controle da

presente Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIl;:OES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL nO 51/2016 e a proposta da

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

152 A execu9ao da Ata de Registro de Pre90s será disciplinada pelas disposi90es legais e

regulamentares aplicaveis as obriga90es 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 Municipal n° 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execu9ao e fiscaliza9ao do Objeto desle contralo serao de responsabilidade do Sr.

Edson Vilar Santos, Secretario de Esportes, Turismo e Lazer.

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

Municipal n' 146/2011, no que naD colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.

Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - As questoes decorrentes da execu9ao desta Ata, que naD possam ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal

Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duas) vias de

igual leor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, sac assinadas

pelas representantes das partes, MUNICiplO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas

abaixo.

Mercedes - PR, em 03 de maio de 2016.

f't1.M-f.-.1�L
J Munlclplo de �erce

MUNICIPIO

&Ca.:.�
Chiella & Chiella Ltda ME

FORNECEDOR

Testem unhas:

.. , �

Noeli Pereira

RG nO 4.779.213-4
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