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o Município de Mercedes, pessoa juridica de direito público interno, com sede administrativa

na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 555, Ceniro, 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 n°. 886.335.359-04, portadora da Carteira

de Identidade nO. 5.107.835-7, expedida pela SSPIPR, a seguir denominado MUNiCípIO, e a
empresa Núbia Michelle Klaus Mohr 03299865978, inscrita no CNPJ sob n.o

17.412.835/0001-51, isenta de inscrição estadual, com sede na Av. João XXIII, nO 551, Centro,

CEP 85.998-000, nesta Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por

sua proprietária, Sra. Núbia Michelle Klaus Mohr, inscrita no CPF sob n.o 032.998.659-78,

portadora da Carteira de Identidade n.o 7.392.305-0, expedida pela SSP/PR. residente e

domiciliada na Av. João XXIII, nO 551, Centro, CEP 85.998-000, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, a seguir denominada FORNECEDORA nos termos do art. 15 da lei

Fedeml n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal

[1°8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011

e da:; demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL n° 20/2016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da

fornecedora, datada de 16/02/2016, 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual

contratação de empresa para fornecimento de artigos de papelaria. tecidos. aviamentos.

material para artesanato e materiais diversos para utilização nas oficinas de convivência e

fortalecimento de vínculos, desenvolvidas no CRAS - Centro de Referência de Assistência

Social, do Municipio de Mercedes, durante o exercício de 2016, conforme abaixo especificados
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LOTE 03

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total ,

1 250 unid
oalha de Rosto com barra para artesanato

6.90 1.725.00
100% algodão 50x80 cm; Lufamar

2 150 unid
oalha de banho 100% algodão 70x1,40 cm;

13.64 2.046,00
L-ufamar

3.771,00

Valor total do LOTE 03: R$ 3.771,00 (três mil e setecentos e setenta e um reais)

LOTE OS

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

Caderno espiral. Formato Jt.(pequeno); capa a

1 30 und :ores; 48 folhas. brancas. espiral em arame 2.80 84.00

�alvanizado; DNA

Régua. Uso escolar/escritório; em poliestireno;

2 5 unid lledindo 30 cm; com escala milimétrica; baixo 1.85 9.25

elevo; transparente; Wa/eu

3 60 unid
Cartolina. Medindo 55cm x 73cm; cores

0.75 45,00
jiversas; São Migue/

4 300 unid
Papel carbono; em película poliéster, tamanho

0,65 195.00
'\4; Hardcopy

Pasta catálogo; em cartão revestido de plástico;

5 40 unid om 50 envelopes plástico; no tamanho oficio; 15,55 622,00

tl..C.P

::stilete. Cabo em poliestireno; trava; formato

6 20 unid natômico; lâmina de aço carbono. com 9mm de 3.55 71.00

argura; Adeck

7 10 und
=ita adesiva. Crepe. De papelaria; cor branca;

6,95 69,50
lledindo 19mm x 50m; 3M

8 2 und V1arcador permanente; para CD; preto; Maripe/ 4,35 8,70

9 2 und
ápis de escrever; caixa com 144 unidades;

104,00 208,00
iVlu/fic%r

10 2 litro Cola branca lavável; Frama 25,50 51,00

11 5 unid Régua; tipo metal 30 cm; eis 10,80 54,00

resoura. Em aço inox; cabo de polipropileno

12 40 unid tóxico; cor preta; destro; dois dedos; 22,45 898.00

ontiaguda; uso geral; Mapped

13 50 unid
ita adesiva; crepe. De papelaria; cor branca;

16.35 817.50
nedindo 48mmx50m; Ade/brás

14 5 und
"urpurina; pó metálico; 03 gramas diversas

1.30 6,50
ores; Reflex
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Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

ita adesiva; tipo dupla face; transparente;

15 5 und rnultiuso; em polipropileno; dimensões minimas: 13,85 69,25

�4mm X 1 ,5m; Adelbrás

�Ifinete. Em aço niquelado; tipo fino, com

16 2 unid f;abeça; adequadamente embalado: peso liquido 7.75 15.50

�Og: Aee

17 5 und ITesoura grande; para cortar tecido; Mapped 20,70 103,50

3.327,70

Valor total do LOTE 05: R$ 3.327,70 (três mil e trezentos e vinte e sete reais e setenta

centavos)

LOTE 10

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

1 2 und Cola adesiva PVA; embalagem com 1 It; Henkel 34,85 69.70

2 20 und Verniz acrilico brilhante 100 ml; Acrilex 10.35 207,00

3 40 und Verniz geral artesanal 100 ml: Acrilex 19,02 760,80

4 5 und Verniz Vitral 37ml; Acrilex 6,65 33,25

5 20 und
Rolo para tinta látex e acrilica: para superficies

3,48 69.60
isas; tamanho 4 cm: Tigre

6 20 und ...ixa superfina; para artesanato em mdf; Tigre 5,55 111,00

7 50 und ... ixa de papel; impermeável: nO 200: Tigre 5,55 277,50

1.528,85

Valor total do LOTE 10: R$ 1.528,85 (um mil e quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e

cinco centavos)

LOTE 13

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

1 15 unid
Cola permanente para finalização de

4,02 60,30
artesanato; embalagem com 37gr; Acrilex

2 25 unid Il,cripuff; 35 ml: Acrilex 5,32 133,00

3 22 kg Cola Cascorex de porcelana fria,1 kg: Henkel 38,10 838.20

1.031,50

Valor total do LOTE 13: R$ 1.031,50 (um mil e trinta e um reais e cinquenta centavos)

LOTE 14

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

1 20 und
-olha de EVA. Espessura 2mm; medindo 40cm

2.92 58,40
60cm; cru - diversas cores; Leo e Leo

2 20 und olha de EVA. Espessura 2mm; medindo 40cm
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Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

60cm; Glitler - diversas cores; Leo e Leo 9,54 190,80

3 20 und
olha de EVA. Espessura 2mm; medindo 40cm

12,35 247,00
60cm; Decorado; Eduart

4 20 Unid
�olha de EVA. Espessura 2mm; medindo 40cm

60cm; grafiato - diversas cores; Kreateva 11,92 238,40

5 20 und
�olha de EVA. Espessura 2mm; medindo 40cm

13,42 268,40
60cm; Neon - diversas cores; Kreateva

1.003,00

Valor total do LOTE 14: R$ 1.003,00 (um mil e três reais)

LOTE 15

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

1 30 und
�ase acrilica para artesanato em MDF 250m I;

13,50 405,00
�crilex

2 20 und
Primer para metais. pet e vidro; embalagem

13,22 264,40
�om 100ml; Acrilex

3 5 und
f:;ola multicolagem 120 g para decopagem;

11,46 57,30
!t.crilex

4 15 und
Betume da Judéia para cobertura de artesanato

6,85 102,75
em MDF 100ml; Acrilex

5 10 und Goma Laca Indiana 100ml; Acrilex 8.58 85,80

6 5 und goma laca incolor 100ml; Acrilex 7,22 36.10

951,35

Valor total do LOTE 15: R$ 951,35 (novecentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco

centavos)

LOTE 16

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

1 7 und
Cera incolor em pasta, fácil aplicação multi-

34,90 244.30
superficie (para artesanato) 300g; Corfix

244,30

Valor total do LOTE 16: R$ 244,30 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos)

Valor total da Ata: R$ 11.857,70 (onze mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta

centavos)

1.2 A detentora da Ata de Registro. quando da solicitação pela Secretaria deverá atender ás

seguintes exigências:

1.2.1 - Fornecer o objeto conforme solicitado no edital.
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1.2.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao

órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 11 (onze) 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 o prazo de validade desta Ata

de Registro de Preços, o Município de Mercedes não será obrigado à aquisição,

exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na Cláusula I, podendo utilizar, para

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

indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as

cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nO 20/2016, que a

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por

ser de pleno conhecimento das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária: -

02,012.08.244.0013.2055 - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

Elemento de despesa: 33903014; 33903016; 33903020; 33903023; 33903024

Fonte de recurso: 000, 936

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - O pedido de pagamento deverá ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e deverá conter o número do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor, se este, à época correspondente, não

apresentar comprovação relativa à manutenção da regularidade fiscal exigida no Edital de

Licitação do Pregão Presencial nO. 20/2016.

4.3 O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao da entrega do

objeto e da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitará o Municipio de Mercedes ao pagamento de

correção monetária a ser calculada com base na variação do IGP-M verificada

entre a data em que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente

ocorreu.

4.4 O Municipio de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores
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correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

4.5 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção

monetária.

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
5.1 O fornecimento iniciará a partir de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo que a

entrega do objeto dar-se-á semanalmente, mediante e de acordo com a entrega da Ordem de

Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, nas dependências do CRAS 

Mercedes, localizado na Rua João Pessoa, nO 1055, Centro, na sede do Municipio de

Mercedes.

5.1.1 A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta

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

sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante do eRAS - Mercedes,

interessado na utilização do objeto

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela

autoridade competente do Municipio, poderá o prazo de entrega do objeto ser

prorrogado.

5.1.3 O Município fica desobrigado da execução total do objeto, caso não

haja a real necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto deverá ser feita conforme requisição, para efeito de

posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

5.2 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser refeito pelo fornecedor

no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação,

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor:

6.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e da Ata:

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos
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verificados:

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitação, a fim de verificar sua compatibilidade com a

especificação técnica constante do instrumento convocatório e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscaist faturas a efetiva execução do objeto desta Ata,

conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar á Detentora da Ata penalidades, quando for o caso:

6.2 Da Detentora da Ata:

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

indiretamente, sobre os serviços prestados:

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor contratado:

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

6.2.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

6.2.5. Indicar o responsável por representá-Ia na execução do Contrato, assim

como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substitui-lo;

6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes

deste Edital de Pregão e em seus Anexos:

6.2.7. Executar diretamente a Ata, sem transferência de responsabilidades ou

subcontratações não autorizadas pelo municipio de Mercedes:

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao

MUNiCípIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do

fornecimento do objeto:

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNiCípIO,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade

e desempenho do objeto fornecido:

6.2.10 Comunicar por escrito o MUNiCípIO qualquer anormalidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário:
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, deverá o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los

na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo

empregaticio com o Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie,

forem vitimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Sede Administrativa do

MUNIClpIO;

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

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado. originariamente ou vinculada por

prevenção, conexão ou continência; e

7.1.4. Assumir. ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais

resultantes da adjudicação do objeto do Pregão.

7.2. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos nesta

cláusula. não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNIClplO, nem poderá

onerar o objeto desta Ata, renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo

de solidariedade, ativa ou passiva.

7.3. É expressamente proibida ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca da Ata, salvo

se houver prévia autorização do Municipio de Mercedes.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Deverá a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confiança, durante a

vigência desta Ata;

8.1.2. É expressamente proibida, também. a veiculação de publicidade acerca

desta Ata. salvo se houver prévia autorização do MUNiCípIO.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDiÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1 - As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados

pela retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os

Pâg 8fl:!

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - FonelFax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PRo

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

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercadas

Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços n° 50/20/6

pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a execução deles decorrentes

estiver prevista para data posterior á do seu vencimento.

9.3 Toda contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual

deverá ser feita através de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, a mesma deverá

ser devolvida. juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser anexada ao

processo de administração da ata.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso

injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Compra, sujeitará

a detentora da Ata, ás penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nO 8.666/93, das quais

destacam-se:

10.1.1 Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da Ata,

pelo descumprimento de obrigações fixadas.

10.1.2 Advertência, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e

suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o MUNiCípIO e pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de até 2 (dois)

anos, no caso de inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais

cominações legais.

10.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e pessoas

juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

garantido o direito a ampla defesa e contraditório, quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata:

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;

10.1.3.3 Não mantiver a proposta, injustificadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.3.5. Fizer declaração falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execução da Ata.
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10.1.4 declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até

que seja promovida a reabilitação, facultado a detentora da Ata o pedido de

reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da

abertura de vistas ao processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados

dos pagamentos devidos pela Administração.

10.3 Da aplicação das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, caberá recurso no prazo

d� 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo

local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será

dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco)

dias úteis e o pedido de reconsideração. no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de

reajustes em face de alteração dos preços, comprovadamente, praticados no mercado, com

a finalidade de manter o equilibrio econõmico e financeiro da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

12.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela

administração, quando:

12.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

12.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo

estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora der causa a rescisão administrativa de ata decorrente de registro

de preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;

12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de ata decorrente de

registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das

disposições legais;

12.1.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;

12.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas

pela Administração.

12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado. nos casos previstos neste item,

será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao

Púg /O 12

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

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

www.mercedes.pr.gov.br



Município de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços n° 50/1016

processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado,

incerto ou inacessivel o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no

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

preço e registrado a partir da última publicação.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juizo da Administração,

quando comprovada a ocorrência 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 solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados

deverá ser formulada com antecedência de 05 (cinco) dias, facultada á

Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima, caso não

aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISiÇÃO
13.1 - A contratação dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão

autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório

informar ao Setor de Compras (ou á Comissão de Acompanhamento do Sistema de Registro

de Preços), os quantitativos das aquisições.

13.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou

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

delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

14.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da

presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nO 20/2016 e a proposta da

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

15.2 A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições legais e

regulamentares aplicáveis ás obrigações ora contraídas, 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 02312007,

de 27103/2007 e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execução e fiscalização do Objeto deste contrato serão de responsabilidade da Sra.

Andréa Regina Alves Hahn, Secretária de Assistência Social.

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

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

Subsidiariamente. aplicar-se-ão os principios gerais de direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - As questões decorrentes da execução desta Ata. que não possam ser dirimidas

administrativamente. serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal

Cândido Rondon-PR. com exclusão 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 um só efeito. às quais. depois de lidas. são assinadas

pelas representantes das partes. MUNIClplO e FORNECEDORA. e pelas testemunhas

abaixo.

Mercedes - PR, em 17 de fevereiro de 2016.
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