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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2017

VALIDADF:: 02 (dois) meses

Ata n" (}2/20J 7

Identificação: J 622017

o Município 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 Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Lot1i, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groft: nesta Cidade de Mercedes,

Est<!ch) 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 MllNICÍPIO. e a empresa Liliane

\Vrasse Ludwig 03915664901, pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJlMF sob o n.O

12.041.792!OOOI-2L com sede na Rua Luiz Lorenzoni, n" 859, CEP 85.998.000, na Cidade de

Mercedes. Estado do Paraná, neste ato representada por sua micro empreendedora, Sra, Liliane

Wrasse Ludwig. inscrita no CPF sob £1.0 039.156.649-0 L portadora da Cat1eira de Identidade 11.')

6.280,919-1 SSP/PR. residente e domiciliado na Rua Luiz Lorenzoni, n° 859, Loteamento GrofI L

CFP 85,998-000, nesta Cidade de Mercedes. Estado do Paraná. a seguir denominada

FORNECEDORA, nos tennos do art. 15 da 1eí 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

1 0.520/2002 e Decreto Municipal nC' 146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e,

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nO 2112017, para REGISTRO DE

PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de ] 7/02/2017, firnlaIn 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.

CLÁllSIJLA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 .. 1 . Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual contratação de

empresa para prestação de serviços de beleza à população feminina do Município de iv1ercedes,

durante a realização de evento em alusão ao Dia da Mulher. a ser realizado nos dias 08 e 09 de

março de 2017, conforme abaixo especi ficados:
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LOTE 08

ITEM QTD UNID DESCRI(:AO R$UNIT R$TOTAL

1 200 und Penteado simples 12.00 2.400,00

Valor do LOTE 08: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Valor total da Ata de Registro de Prc�os: R$ 2.400,00 (dois miJ c quatroccntos reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro. quando da solicitayao pela Secretaria deveni atender �tS

seguintes exigencias:

1.2.1 -Fornccer 0 objeto conforme solicitado no cdital.

1.2.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre90s qualquer 6rgao ou entidade da

Administral(ao que nao tenha participado do ce11ame, mediante previa consulta ao 6rgao

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLA.USULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE(:OS
2.1 - A presente Ata de Registro de Prel(os teni a validade de 02 (dois) meses, expirando em 21

(vinte c um) de abril de 2017.

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

Registro de Prel(os, 0 Municipio de Mercedes nao senl obrigado a aquisic;ao, exclusivamente por

seu intennedio, 0 objeto referido na Clausula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde

que permitidos em leL sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizac;ao de qualquer especie a

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisi<;ao dc('orrcnte desta Ata, scnlo observadas, quanto ao prc<;o, as c1ausulas c

condic;oes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 2112017, que a precedeu e integra 0

presente instnunento de compromisso, independente de transcril(ao, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLA.USlJLA TERCElRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisic;ao correrao por conta da seguinte dota<;:ao

on;ament{tria:

02.012.08.244.0013.2053 - Gera�ao de Trabalho e Renda.

Elemento de despesa: 333903022; 333903905

Fontc de recurso: 505, 505

CLA.USULA QUARTA - nOPAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagmnento devera ser devidam-:nte instl'uido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e devertt conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

rcquisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.
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4.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, à epoca correspondente, nâo

apresentar comprova�âo relativa à manutenyâo da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita<;âo

do Prcgào Presencial nt'. 11/1017.

4.3 0 pagamento serà efetuado ate 0 10" (decimo) 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 correyâo

monet{u'ia 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 efetivamente ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes podeni deduzir do montante a pagm' os valores correspondentes a

multas ou indeniza<;òes devidas pel0 fomecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nâo isentarâ 0 fomecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

4.6 - Nenhu1l1 pagamento serü eletuado a Detentora dai\ta enquanto pendente de liquidal(ào

quaisqucr obrigayòes financeiras que Ihe toram impostas. em vlt1ude de pcnalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preyos ou corre<;âo

monetaria.

CLÂUSULA QlJINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
5.1 A presta<;âo dos serviyos deverà ser realizada nos dias 08 e nove de maryO de 2017 (dois mil e

dezessetel. no horürio e local pre estabelecido no Anexo 1 ..... Memorial Descritivo, do presente Edital

5.1.1 Excepcionalmente, mediante requerimento fundmnentado e deferido pela autoridade

competente do Municipio, podeni 0 prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

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

necessidade de consumo do mesmo.

5.1.3. A entrega do objeto deverà ser feita conf{)('(ne requisiyào. para efeito de posterior

verilica<;ào da contöm1idade do mesmo com as exigências do edital.

5.2 0 objeto sera recebido e aceito nos termos dos arts. 73 à 76. ambos da Lei n.o 8.666/93, apòs

sumaria inspeyào realizada pelos òrgàos tecnicos da Prefeitura. podendo ser rt.;jeitado caso nào

atenda as especificayòes exigidas.

5.3 Na hipMese da nào aceita�ào do objeto, 0 mesmo deveni ser refeito pelo fornecedor no

prazo de 5 (cinco) dias contados da notifica�ao da nao aceita�âo.

CLAuSULA SEXTA - DOS DlREITOS E OBRIGA<;ÖES
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6.1 - Constituem direitos do Municipio I'eceber o objeto deste Ata nas condi90es avclwadas, e da

Dctentora, perceber o valor ajustado na forma e prazo mencionados.

6.2 - Constituem obriga<;oes do Municipio:

6.2.1. Prestar as informa<;oes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que

venhmn a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.2.2. Efetuar o pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde que

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

6.2.3. Comunicar oficialrnente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verifieados;

6.2.4. Vistoriar o objeto da licitac;ao, a tim de verificar sua compatibilidade corn a

especificayao teenica constante do instrumento convocal6rio e seus anexos.

6.2.5. Atestar nas notas liscais/ hHuras a efetiva execllt;âo do objcto desta Ata, conforme

ajuste representado pela Nota de Ernpenho;

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

6.3 Constituern obrigayoes 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 condi<;oes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerern

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 l�.)fma estipulados na proposta.

6.3.4. Manter durante toda a execu9âo do contrato, em compatibilidade com as obriga90es

assumidas. todas as condi<;5es de habilitac;ao e qualificayao exigidao;; na licitac;ao;

6.3.5. Indiear o responsavel por representa-Ia na execu<;ao do Contrato. assim como a(s)

pessoa(s) que, na auscncia do responsavcl, poderâo substitui-lo;

6.3.6. Efetuar o fornecimento dentn) das especific<.H;()eS dou condilţ()es constantes deste

Edital de Pregao e em seus Anexos;

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

subcontrata(ţoes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;
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6.3.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICipIO ou a

terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do lomecimento do objeto;

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

se a atender. de imediato, todas as reclamayoes a respeito da qualidade e desempenho do

objeto fomecido;

6.3.10 Comunicar por escrito 0 Ml.JNICIPIO qualquer anolmalidade de caniter urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS no
FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente. devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-sc por todos 05 encargos previdcncii.lrios e obrigi.190es SOClalS

prcvistos na legislayilo sociaJ e trabalhista em vigor. obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhul11 vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigayoes estabelecidas na

legislac;ao especifica de acidentes de trabalho qUalldo, em ocorrencia da especie, forem

vitimas os seus empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou em conexao com

cle, ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do !'vlUNICIPIO;

7.1 .3. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

prevenyao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir. ainda. a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicas:ao do objeto do Pregao,

7.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO, nem podenl onerar 0 objeto desta
Ata. renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vincul0 de solidariedade, ativa ou

passiva.

7.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veicllla<yao de publicidade acerca da Ata, salvo se

houver previa autoriza9ao do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - OBRIGA<;OES GERAIS DA FORNECEDORA

8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda, 0 seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a contratayao de servidor pertencente ao quadro de pessoal
do Municipio de Mercedes. ou que nelc ocupe cargo de confianya. durante a vigencia desta
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Ata;

8.1.2.1� ехргеssашеl1tе proibida, tашЬеш, а veiculacyao de рпыiidаdеe acerca desta Ata,
salvo se houver previa апtогizщ:ао do M1JNICIPIO. .

СLА.ПSПLА NONA - DAS CONDI<;OES DE ЕХЕСП<;АО
9.1 -As сопtшtасуоеs dесоггепtеs da prcsel1te Ata dc Registro de Prcyos serao fоппаlizаdоs pela

retirada da Огdсш dc Сошрга pcla dсtСl1tога.

9.2 А (ietentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada а atel1der todos os pedidos

efetuados dшапtс а vigel1cia desta Ata, шеsшо que а ехесш;:ао delcs decorrentes estiver prevista

рага data posterior ,\ do seu vепсiШСl1tо.

9.3 Тойа сопtгаtауао с]е\iеП1 ser еlеtШldа шсс]iапtе sоliсitш;ао cla t1l1iclade requisitante, <1 qual сlеvепi

scr teita atravcs de 01"dеш de СОШрl'а сошреtепtе.

9.4 А ешргеsа f(}l'necedora, quando <.10 гесеЫшеl1tо йа 01'dеш de Сошрга, а шеsша devera ser

clevolvida. jНl1tашепtе сош а Nota Fiscal а que se ref'ere, а tiш de ser anexada ао processo de

аdшil1ist1"ш;ао da ata.

СLА.ПSI.fLА DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1 Os casos de il1ехесщао total ои pa1"cial, епо de ехесш;ао, ехесщ:ао iшрегiеitа, atraso

il1justificado е il1аdiшрlешепtо de сайа ajuste representado реlа Огdеш de Сошрга, sujeitara а

detcntora da Ata, as pena1idades pl'evistas по art. 87 da Lei Federall1° 8.666/93, <.1as quais dеstасаш

se:

10.1.1 Multa diaria de 0,5%. (cil1cO dссiшоs рог сепtо) sobre о \!alor total da Ata, реl0

<.icsсшпргimепtо dc o!)l'iga9()cs tix(J<.ias.

10.1.2 Ad\iel1el1cia, шиltа йе 1 О % (dez р()[ cento) sobre о уаl()[ total da Ata е suspensao

temporaria do direito de licitar е COl1tratar сош о MIJNICipIO е pessoas juridicas реl0

шеsшо сопtюlа<.1аs ои sиЬvепсiопаdаs, реl0 prazo de ate 2 (dois) anos, 110 caso de

iпехесщ:ао total ои parcial do objeto, sem prejuizo das dешаis сошiпа<;оеs legais.

10.1.3 Imреdiшепtо de licita1' е lie сопtгаtа1' сош а Аdшiлist1'ш;:ао P1IbJica е pessoas

jHridicas pela шеsша сопtюlа<.iаs он sнЬvспсiОl1аdаs. pelo prazo de atc 5 (ciI1CO) апоs,

епчнапtо рег<.1шагеш os n1Otivos dеtеппiпапtеs da puni<;ao ои ate que seja рroшоvidа а

l'eabilitayao peral1te а pr6pl'ia aиtoridade que арНсои а penalidade, garal1tido о direito а

ашрlа defesa е cont1'adit6rio, чuandо:

1 0.1 .3. 1 . Deixar de assinar а Ata;

10.1 . .3.2. EnsejaI о гсtш(!аш('пtо lia схесщао (10 o[)jcto (10 Prcgao:
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10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer declarac;ao faIsa:

10.1.3.6. Comctcr fraudc tiscal: e

10.1.3.7. FaIhar ou fraudar na execUl;ao da Ata.

10.1.4 declara9ao de inidoneidade para contratar com a Administrac;uo Publica. ate que seja

promovida a reabilitayao, facultado a detcntora da Ata o pedido de reconsiderac;ao da

decisao da autoridade competente. no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao

processo.

10.2 ()s valores das multas apIicadas previstas nos sub-itens acima poderao ser descontados dos

pagamentos devidos peIa Administrac;ao.

10.3 Da apIica<;ao das penas definidas nos sub itcns 10.1.1 a 10.1.3, cabera recurso no prazo de 05

(cinco) dias uteis. contados da intimac;ao. o qual devera ser apresentado no mesmo loea1.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsiderayao relativos as penalidades acima dispostas seni dirigido

ao Secretario da unidade requisitante. o qual decidini o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o

pedido de reconsiderac;ao. no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLAIJSlJLA OECIMA PRIMEIRA - OO REAJUSTAMENTO OE PRE<;OS

11.1 - O prcyo nao ser{i reajustado no prazo de vigencia desta Ata, ressa1vada a possibi1idade da

recomposic;ao do equilibrio ecoll\)mico-tinanceiro na forma daLei.

CL.4.USULA OECIMA SEGUNDA - DA RESCISĀO DAATA DE REGISTRO DE PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Preyos podera seI' rescindida, de pleno direito pcla

administra<;ao, quando:

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

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

Administrac;ao nao aceitar sua justificativa;

12.1.3 - veriticadas as hip6tcses dos arts. 77 c 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 mesrnos;
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12. 1.5 - l'or razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administrayào.

12.2 A comunica<;ào do cancclamento do l're<;o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

pOI' correspondència com aviso de recebimento. juntando-se o comprovante ao processo de

administnìl(ào da presente Ata de Registro de Prel(os. No caso de seI' ignorado, incerto ou

inacessivel o endereyo da detentora, a comunicayào sera feita l'or publicayao no Diario Oficial do

Municipio, l'or 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o pre<;:o e registrado a pm1ir

da ultima publica<;ào.

12.3 Pela detentora. quando, mediante solicitayào l'or escrìto, coml'rovar estar impossibìlitada de

cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Pre<;os, o ll, a juizo da Administral(uo, qumldo

comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses l'revistas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei

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

12.3.1 - A solicita<;ào da detentora para cmlcelamento dos preyos registrados devenl ser

f()rmulada com antecedència de 05 (cinco) dias, facultada il Administrayào a aplica<;ào das

penalidades l'revistas na Cklusula Decìma. caso nào aceitas as razòes do pedido.

12.4 Ficam reconhecìdos os direitos da Administra<;ào, em caso de rescisào administrativa prevista

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

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA - I>A AUTORIZA(.'\O PARA AQUISI(.�AO

13.1 - A contrata<;uo dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre<;os serào autorizadas, em

cada caso. pelo Ordenador de Despesa correspondente. sendo obrigatòrio int()fTI1ar ao Setor de

Compras (ou à Cornissào de Acornl'anhamento do Sistema de Registro de Pre<;os), os quantitativos

das aquisìyòcs.

13.1.1 - A emissào das notas de empenho, sua retifìca<;ào ou cmlcelamento, total Oll

parcial serao, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, Oll a quem esta delegar a

competència para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<-'ÒES
14.1 - As comunicayoes entre as l'artes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata, serao feitas sempre pOI' escrito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - I>AS I>ISPOSI<:ÒES FINAIS
15.1 -lntegram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 2112017 e a proposta da detentora

da presente ata c1assificada em 1 ° lugar no certamc supra mencionado.

15.2 A execuyào da Ata de Registro de Pre�os sera discip!inada pelas disposi<;òes legais e

regulamentares aplicaveis às obrigayòes ora contraidas, especialmente a Lei Federal n.o 8.666, de

21106/1993. Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.o 023/2007, de 27103/2007
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e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execw;ào e tìscalizw;ào do Objeto deste contralo serào de responsabilidade do(a).

Secretário(a) de Assistència Social.

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

MunicipaI nO 146/2011, no que nào colidir com a primeira e nas demais nomlas aplicáveis.

Subsidiariamente. aplicar-se-ào os principios gerais de direito.

CLAlJSlJLA 11ltCIMA SEXTA - no FORO

16.1 - As questoes decorrentes da execuyào 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 firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duas) vias de igual

teor e forma. para que surtam urn só efeito. às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

rcprcsentantcs das partes. I'vllTNICiplO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.

:{4. 1..l } J:l
\Municlpio de Merce'fK

MUNICIPIO

r se Ludwig 03915664901

FORNECEDORA

Testemunhas:

Andrea R. Alves Halm

RG n° 7.170.368-1

liL
Vilson Martins

RG nO 4.491.835-8
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