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VALIDADE: 06 (seis) meses

Ata n° 167/2017

Identificação: 2672017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, sito na Rua Dl". Oswaldo Cruz,

n.o 555, Estado do })araná, neste ato representada" pela Prefeita, Sra. Cleci M. Ra111bo 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 deno111inado MUNICÍPIO, e a

empresa Pride Atacado I"tda. ME , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°.

20.732.659/0001-40, Inscrição Estadual nO 90671575-99, con1 sede na Rua Santa Maria, nO 668, sala

10, CEP 85.902-570, Jardim La Salle, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, neste ato

representada por seu sócio administrador Sr. Cristian Rafael Donassolo, residente e domiciliado na

Rua Piratini, n°. 2687, CEI) 85.90 l-O 10, Centro, na Cidade de lüledo, Estado do Paraná, portador

da Carteira de Identidade n°. 8.805.280-3, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob nO.

066.890.889-01, a seguir denominada FOl� ECEDORA, nos tern10S do art. 15 da lei Federal nO

8.666 de 21 de junho de 1993, C0111 as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883 de 9 de

junho de 1994, Lei Federal na 10.520/2002 e I)ecreto Municipal na 146/2011 e das de111ais nom1as

legais aplicáveis e, consíderando o resultado do I>I�EGÃO IlRESENCIAL n° 63/2017, para

REGISTRO IlE llREÇOS, conforn1e consta da proposta da fornecedora, datada de 20/06/2017,

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
responsabilidades das partes.

CLÁU LA PRIMEIIU - DO OBJEr-rO

1.1 - Através da presente ata fiCalTI registrados os seguintes preç.os, para eventual forn cimento d

produtos químicos e materiais para laboratório, para lTIanutenção da qualidade da água potável

disponibilizada pelo SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto, do Município de Mercedes,
durante o exercício de 2017, confor111e abaixo especificados:
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'-

Qtd Und De
-

60 kit Re'
-

�tem
4 agente DPD liquido; kit para 100 testes

Valor t(\'�al da Ata: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

R$ Unit R$ Total

75,00 4.500,00

scri�ao do Produto

1.2 A dett.qtora da Ata de Registro, quando da solicitayao pela Secretaria devera atender as

seguintes ex. �.!encias:

1.2.1 - F ()cnecer 0 objeto c 'nfl')rme solicitado no edital.

1.2.2 - Podera �Jilizar-se ta 1e Registro de Preyos qualquer 6rgao ou entidade da

Administrayao que nao tt-!.:ha parti �ipado do certame, n1ediante previa consulta ao 6rgao

geienciador, desde que devid(� .nent comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA- DA 'VAL,I AD

2.1 - A presente Ata de Registro de Pre9

(trinta e'um) de dezembro de 201 '/.

o ��EGISTRO DE PRE(:OS

tera a '.,�alidade de 06 (seis) meses, expirando em 31

2.2 Nos termos de' art. 15, � 4° da Lei Federal ��666/ j, durante 0 prazo de validade desta Ata de

Registro de Preyos, 1 Municipio de Mercedes nao :. ra obrigado a aquisiyao, exclusivamente por

seu intem1edio, do )'bjeto referido na Clausula I, poderdo utilizar, para tanto, outros meios, desde

que permitidos em l i., sem que, desse fato, caiba lecur�O ()u indenizayao de qualquer especie a

empresa detentora. � ,

2.3 Em cada aquisiyao -1; l�rente desta Ata, serao observadas, quanto ao preyo, as clausulas e

condiyoes constantes do Edit' 1 do PREGAO PRESE CIf\L nO 63/2017� que a precedeu e integra 0

presente instrumento de cor11pron1isso., independente de tran r' .�o, por ser de pleno conhecilnento

das partes.

CLAuSULA TERCEIRA- D'" · E2f-\:

3.1 As despesas decorrentes da 11reStnte aq�isiyao correrao fnr conta da seguinte dotayao
�

oryamentaria:
',l

02.009.17.512.0009.2042 - Manuten�ao do S.'

Elemento de . spesa: 33903011; 3390 ' .. 5

Fonte de reCl r 0: 055

e Abasteci entlJ de Agua - SEMAE.

CLAuSULA QUARTA -'DO PAGAMENT()

4.1 - 0 pedido de pagament'o devera ser de lid'lrnente instrui' In 1.�;)t3. Fiscal referente aa

fornecimento efetuado e devera conter 0 nUll�(\ 0' do Edital e as ina. lra c;, titular da Secretaria
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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 111al1utenyào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitayào

do Pregào Presencial nO. 63/2017.

4.3 0 pagamento sera efetuado en1 ate 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, mediante a

emissào da con1petente Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyào

monetaria a ser calculada COlTI 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 podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizayòes devidas pelo fornecedor.

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

fornecimento.

4.6 - Nenhun1 pagan1ento sera efetuado a °Detentora da Ata enquanto pendente de liquidayào

quaisquer obrigayòes financeiras que lhe foran1 impostas, en1 virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preyos ou correyào

monetaria.

CLÂUSULAQUINTA- DAENTREGAE DO RECEBIMENTO

5.1 () fornecimento iniciara a parlir de junho de 2{)J 7 (dois nlil e dezessele), sendo que a enlrega

do objeto dar-se-à em ate J 5 (quinze) dias up6s a sua solicilacclo, mediante e de acordo com a

entrega da Ordem de Compra devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, na Secretaria que

solicitou 0 objeto.

5.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no horario de expediente desta

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

sendo que a mesn1a d vera ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante

do objeto.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade

competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do obj to r prorrogado.

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da exccu�ao total do objeto, caso nao haja a real

necessidade de consumo do mesmo.
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5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requisiC;ao, para efeito de posterior

verificaC;ao da conformidade do mesmo corn as exigencias do edita!.

5.2 Na hip6tese da năo aceita�ăo do objeto, o mesmo devera ser refeito pelo fornecedor no

prazo de 3 (tres) dias contados da notifica�ăo da năo aceita�ăo.

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

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<;6ES

6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informac;6es e os esclarecinlentos atinentes ao fornecimento gue

venhanl a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetuar o pagamento devido pela fornecimento do objeto licitado, desde gue

c.umpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornece"dor guaisguer falhas e defeitos verificados;

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitac;ao, a finl de verificar sua compatibilidade corn a

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

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva execuC;ao do objeto desta Ata., conforrne

ajuste representado pela ata de Empenho;

6.1.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for o casa;

6.2 Da Detentora da Ata:

6.2.1. Pagar todos os tributos gue incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,

sobre os servic;os prestados;

6.2.2. Aceitar, nas nlesnlas condic;6es, os acreSClmos ou supress6es gue se fizerem

necessarios no guantitativo do objeto, ate o limite de 250/0 (vinte e cinco por cento) do valor

contratado.

6.2.3. Executar o objeto, no preyo, prazo e forma estipulados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execuc;ao do contrato, em compatibilidade corn as obrigac;6es
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assumidas, todas as condi90es de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

6.2.5. Indicar 0 responsavel por representa-Ia na execu9ao do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substituf-Io;

6.2.6. Efetuar 0 forneci111ento dentro das especifica90es e/ou condi90es constantes

deste Edital de Pregao e en1 seus Anexos;

fj.2.7. Executar diretan1ente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou

s'lbcontrata90es nao autorizadas pelo 111unicipio de tv1ercedes;

6.2.�. Responsabilizar-s,� por quaisquer danos causados diretan1ente ao MUNICiPIO ou a

terceiros; dec�):rentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto;

6.2.9. Pres ..' r todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, obrigando

se a atender, de imeJ�2-.to, todas as reclama90es a respeito da qualidade e desempenho do objeto

fornecido;

6.2.10 Comunicar por '"' rito 0 MUNICiPIO qualquer anormalidade de carater urgente e

prestar os esclareci��- entDs que julgar riecessario.

CLAuSULA SE1"IMA - OBR.lG� OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera 0 FORNr�CE R:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos. 0 encargos previdenciarios e obriga90es SOClalS

previstos na legisla<;ao social e trabalhi > •.a em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca

pr6pria, vez que os seus en1pregados · .ao manterao nenhun1 vinculo empregaticio com 0

Municipio j Mercedes;

7 .1.2. Responsabilizar�se por todas as providencias e obriga<;oes estabelecidas na

legisla9ao especifica' de acidentes de trabalho quando, en1 ocorrencia da especie, foren1

vitimas 05 seus en1pregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexao com

ele, ain� .. � que acontecido em clependertcia da Sede Adminisrrativa do MUNICIPIO;

7. � ."). Assumir todos os encargo.s de po 'sivel iemanda trabalhista, civil ou penal

re1.acionadas ao fornecimento do objeto l'.citado� originarianl 11t OU vinculada por

prl len9ao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir, ainda, .a responsabilidade p :Ios encargos fiscais e comerciais resultantes

'.
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da adjudicayao do objeto do Pregao.

7.2. А inadimplencia do fornecedor, СОПl referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, пао

transfere а responsabilidade por seu paganlento ао MUNICIPIO, пеПl podera onerar о objeto desta

Ata, renunciando о FORNECEOOI{ expressanlente а qualquer vinculo de solidariedade, ativa Oll

passlva.

7.3. Е expressamente proibida ао fornecedor а veiculayao de publicidade acerca da Ata, salvo se

houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes.

СLЛUSULА OITAVA - OBRIGA<;OES GERAIS ОА FOR ECEDORA
8.1. Оеуега а FORNECEDORA observar, ainda, о seguinte:

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

pessoal do Municipio de Mercedes, ои que nele осире cargo de confianya, durante а

vigencia desta Ata;

8.1.2. Е expressalnente proibida, tambeln, а yeiculayao de publicidade acerca desta Ata,

salvo se 110uver previa autorizayao do MUNICIPIO.

CLAuSULA О А - DAS СО DI<;OES ОЕ EXECU<;AO

9.1 - As contratay5es decorrentes da presente Ata de Registro de Pre90s serao formalizados pela

retirada da Ordem de СОПlрга pela detel1tora.

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

efetuados durante а vigencia desta Ata, lneSnlO que а ехеси930 deles decorrentes estiver prevista

рага data posterior а do sell vencinlento.

9.3 Toda cOl1tratayao devera ser efetuada medial1te solicitayao da unidade requisitante, а qual devera

ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 А empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Соmрга е fornecimento do objeto,

devera devolve-la jUl1tamente COln а ota Fiscal а que se refere, а finl de ser anexada ао processo

de аdmiпistгауао da ata.

CLAuSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 А Detentora, total ои parcialmente inadimplente, estara. llj ita а aplica�ao da аЛvб

previstas поs arts. 86, 87 е 88 da Lei по 8.666/93, е art. 70 da Lei 10.520/2002, а saber:

10.1.1 Advertencia, паs hip6teses de ехеСl1уао irregl1lar de que пао resulte prejuizo para о

. &;.110'
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fornecimento;

10.1.2 Multa morat6ria de 0,50/0 (cinco decinl0S por cento) do vaIor do contrato por dia de

atraso injustificado na providencia necessaria, e de l% por dia ap6s o 30° dia de atraso,

acumulada conl as nlultas cOlTIinat6rias abaixo:

10.1.2.1 multa de 50/0 (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas

medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua

reincidencia, esse percentual sera de 100/0 (dez por cento);

10.1.2.2 multa de 100/0 (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de

inexecuyao total, COlTI ou sem prejuizo para o ente publico contratante.

10.1.3 Suspensao temporaria do direito de participar em licitayao por prazo nao superior a 2

(dois) anos, entre outras, no caso de inexecuyao total ou parcial do obj eto;

10.1.4 Impedinlento de licitar e contratar conl a AdlTIinistrayao, e descredencianlento do

Cadastro MunicipaI de Fornecedores, peIo prazo nlininlo de 2 (dois) anos e maXilTIO 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 injustificado retardamento da execuyao de seu objeto;

10.1.4.3 Nao mantiver a proposta;

10.1.4.4 Falhar gravemente na execuyao do contrato;

10.1.4.5 Na reiterayao excessiva de mesmo comportanlento ja punido ou omissao de

providencias para reparayao de erros.

10.1.5 Declarayao de inidoneidade para licitar e contratar conl a Administrayao Publica,

enquanto perdUrarelTI os lTIotivos determinantes da puniyao ou ate que seja promovida a

reabilitayao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes

hip6teses:

10.1.5.1 Apresentar dOClUTIentayao faIsa exigida para o certame;

10.1.5.2 Conlportar-se de 111odo inid6neo;

. p' 7/10'
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10.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

10.1.5.4 Fraudar na execu9ào do contrato.

10.2 Na aplica9ao de san9ào sera assegurada a observancia do contradit6rio e da ampIa defesa, bem

con1C, a possibilidade de recurso/pedido de reconsidera9ào, na forma do a11. 109 da Lei n.o

8.66(:'93.

10.3 f � san9òes devera seI' aplicadas com a observancias dos princfpios da razoabilidade e

proporci nalidade, à vista da natureza e gravidade da infra9ào cometida.

l 0.4 Compr(�"ado impedirnento ou reconhecida for9a maior ou caso fortuito, devidamente

justificado e ac��ito pela Administra9ào Publica, ficara o fornecedor isento das penalidades.

10.5 As san9òes advc 1.encia, de suspensào de licitar e contratar com a Administra9ào Publica, de

impedimento de licitàr'� ontratar e de declara9ào de inidoneidade, poderào seI' aplicadas ao
fornecedor juntamente con1 '1 d 111ulta prevista no subitem 10.1.2.

10.6Às penalidades de lTIulta :crao er satisfèitas no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notifica9ào, po - n �() a aut ridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao con'i:�.�.� do.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA-- DO R.1.JAJUSTAMENTO DE PRE�OS

11.1 - O pre9'o registrado nào sofrera qttalquer reo.�llste durante a vigencia da contrata9ào, ressalvada

a possibildiade da re�omposi9ào do eq Lilibrio econ'\mico-financeiro, na forlna do art. ll, � 3°, do

Decreto Municipal n.O 096, de 5 de setembro de 2016� l: do art. 65, II, "d", da Lei n.o 8.666/93.

CLAuSULA DECIMA ��GUNDA - DO CANC1ELA I ENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre90s p,- dera seI' cancelada, de pIeno direito pela

admin.stra9ào, quando:

1.1,.1.1 - a detentora nà( CUI prir 'irs' obriga9òes constan'�:'s desta Ita;

12.1.2 - a detentora nàlJ retirar qualquet )1 r.em de (�.ompra, .10 prazo estabelecido e a

Administra9ào nào aceita!' Slla justificativàt

admin. strativa de ata decorrente de registro de pre90s,

la à:" �m vigC?r;
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12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecu9ào total ou parcial de ata decorrente de registro

de pre90s, se assim for decidido pela Administra9ào, com observancia das disposi9òes legais�

12.1.5 os pre90s registrados se apresentarem superlores aos praticados no mercado, e a

detentora nào acatar a revisào dos mesnl0S�

12.1.6 - por razòes de interesse publico devidamente denl0nstradas e justificadas pela

Administra<;ào.

12.2 A conlunica9ào do cancelamento do pre90 registrado, nos casos previstos neste item, será feita

por correspondència conl aviso de recebimento, juntando-se o conlprovante ao processo de

administra9ào da presente Ata de Registro de Pre90s. No casG de ser ignorado, incerto ou

inacessivel o endere90 da detentora, a comunica9ào será feita por publica9ào no Diário Oficial do

Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o pre90 e registrado a partir

da ultima publica9ào.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicita9ào por escrito, comprovar estar impossibilitada de

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

cOlnprovada a ocorrència de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei

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

12.3.1 - A solicita9ào da detentora para cancelanlento dos pre90s registrados deverá ser

formulada com antecedència de 05 (cinco) dias, facultada á Administra9ào a aplica9ào das

penalidades previstas na Cláusula Decima, casG nào aceitas as razòes do pedido.

12.4 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administra9ào no casD de cancelamento

decorrente da inexecu9ào total ou parcial por parte da detentora.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- DA AUTORIZA<;ÀO PARAAQUISI<;ÀO

13.1 - A contrata9ào dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre90s serào autorizadas, em

cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de

Compras (ou à Conlissào de Acompanhamento do Sistema de Registro de Pre90s), os quantitativos

das aquisi9òes. .

13.1.1 - A emlssao das notas de enlpenho, sua retifica9ào ou cancelamento, total ou

parcial serào, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a

competencia para tanto.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;ÓES

14.1 - As comunica9òes entre as partes, relacionadas com o acompanhanlento e controle da presente

Ata, serào feitas sempre por escrito.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes 

e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23

www.mercedes.pr.gov.br



unicipio de ercedes

Estado do Рагапа

Ata de l�egistro de Prer;os пО 16712017

СLЛUSULА DECIMA QUI ТА- DAS DISPOSI<:OES FINAIS
15.1 - Integrall1 esta Ata, о edital do PREGAO PRESENCIAL по 63/2017 е а proposta da detentora

da presente ata classificada ет 1 О lugar по certame supra mencionado.

15.2 А ехесис;ао da Ata de Registro de Prec;os sera disciplinada pelas disposic;6es legais е

regulamentares aplicaveis as obrigac;oes ога contraidas, especialmente а Lei --ederal п.О 8.666, de

21/06/1993, Lei I:ederal п.О 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal п.О 023/2007, de 27/03/2007

е о Decreto Municipal по 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 А ехесис;ао е fiscalizac;ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)

Secretario(a) que solicitar о objeto.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo СОПl а Lei Federal 8.666/93 е pelo Decreto

Municipal по 096/2016, по que пао colidir СОПl а ргiПlеiга е nas dеПlаis normas aplicaveis.

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

СLЛUSULА DECIMA SEXTA - ОО FORO

16.1 - As quest5es decorrentes da ехесис;ао desta Ata, que пао pOSSall1 ser dirimidas

аdПliпistгаtivаПlепtе, serao processadas е julgadas по Foro da Comarca de Marechal Candido

Rondon-PR, сот exclusao de qualquer outro, рог mais privilegiado que seja.

Е, para firmeza е validade do que foi pactuado, lavrou-se а presente ata ет 02 (duas) vias de igual

teor е [огта, рага que surtam UПl s6 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelas

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

Mercedes - PR, ет 23 de junho de 2017.

Testemunhas:

I

Ј son Felipe Winkelmal1n

I�G по 13.516.504-2

Altair [). fi

RG по 4.426.875-2

РС/Р; Ј ОIЈ О
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