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Ata n° 56/2017

Identificação n" 15(,2017

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

Rua Dl'. Oswaldo ClUZ, 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 n°.

5.107.835-7, expedida pela SSPíPR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Joma

Comércio e Serviços Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO.

10.787.595/0001-20. isenta de Inscrição Estadual, com sede na Rua Paraguai. nO. 1089, CEP

85.892-000. Centro, na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, neste ato representada por seu

sócio administrador, Sr. Jucier Savaris. residente e domiciliado na Rua Jànio Quadros, nO. 1092.

CEI� 85.805-420, Bairro Pioneiros Catarinenses, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, portador

da Carteira de Identidade nO. 11/R-J .305.574, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nO.

976.tl20.359-68, a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 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 n° 10.520/2002 e Decreto Municipal nO 146/2011 e das demais normas

legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 19/2017, para

REGISTRO DE PREÇOS, confomle consta da proposta da tl)rnecedora, datada de 16/02/2017,

firnlam 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.

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual locação de tendas.

para utilização em eventos realizados pelo Município de Mercedes, durante o exercício de 2017,

confo� o caso, conforme abaixo espec.iticados:
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ITEM QTD UND DESCRI�AO R$ UNIT R$TOTAL

Tenda, tipo piramide; 10m x 10m; estrutura em

ferro, cor prata; lona tennica, anti-chamas, tipo

1 25 unid night and day, cor branca, pe direito 3m. 1.()94,00 27.350,00

Estrutura montada no local das festividades;

lona51impas.

Valor total da Ata: R$ 27.350,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, qw.mdo da solicita<;ao pela Secretaria dever{t atender al;)

seguintes exigencias:

1.2, 1 ._- Prestar 03 scrvi<;03 conf<yrme solicitado no editaL

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

Administra<;ao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao

6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLA.USULA SEGUNDA - DAVALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS
2.1 - A presentc Ata de Rcgistro dc Prcyos tcni a validade de 12 (dozc) mescs, contados a partir da

emissao.

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 seni obrigado a aquisi9ao, exclusivamente por

seu intermedio, 0 o�jeto reterido na Cl{msula 1, podcndo utilizar, para tanto, outros mcios, desde

que permitidos em lei, sem que, desse lato, caiba recurso ou indeniza<;ao de qualquer especie a

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisi<;ao decorrente desta Ata, serao observadas, quanta ao pre<;o, as chlusulas e

condi<;oes consttmtes do Edital do PREGA.O PRESENCIAL n° 19/2017, que a precedeu e integra 0

presente instrumento de compromisso, independente de transcriyao, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLA.USULA TERCEIRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisi<;ao carrerao por conta da seguinte dota<;ao

or9amentaria:

02.014.23.695.0012.2051 -Promo4;ao de Eventos Turisticos e de Gastronomia.

Elemento de despesa: 33903922

Fonte de recurso: 505

02.014.27.812.0012.2050 - Manuten�ao das AtividadesEsportivas e de Lazer.

Elemento de despesa: 33903922
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Fonte de recurso: 505,000

02.010.23.691.0011.2048 - Realiza.;ao de Exposi.;òes, Feiras e Festas.

Elemcnto dc dcspcsa: 33903922

Fonte de recurso: 505,056,000

02.005.13.392.0005.2023

Cidada.

F..Iemento de despesa:

Fonte de recurso:

_ Manuten.;âo das Atividades do Centro Cultural e Biblioteca

33903922

505,000

02.011.08.2"'4.0013.2052 - Gcstao da Politica dc Assistência Social.

Elemento de despesa: 33903922

Fonte de recurso: 505, 000

02.012.08.244.0013.2053 - Gera.;âo de Trabalho e Renda.

Elemento de despesa: 33903922

.'onte de recurso: 505

02.014.08.24....0013.2055 - Ccntro de Refcrência da Assistência Social. CRAS

Elemento de despesa: 33903922

Fonte de recurso: 000, 505, 934

02.013.08.243.0013.6001 - Prote�âo às Crian�as, Adolescentes e Jovens.

Elemento de despesa: 33903922

Fonte de recurso: 505,000,880

CL.,\USULA QUARTA. DO PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente à loca9ào

efetuada ao Municipio e devera conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.1. Nenhum pagamcnto senl efctuado ao fomecedor, se este. à epoca correspondente, nào
apresentar comprova9ào relativa à mmmten<;ào da regularidade tiscal exigida no Edital de Licita<;ào

do Pregào Presencial nO. 19/2017.

4.3 0 pagamento sera efetuado ate 0 10° (decimo) dia do mês subsequente ao da entrega do objeto e

da respectiva NotaFiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitara 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de corre9âo

moneütria a ser calculada com basc' na varia�ào do IGP-M vcrificada entre a data em que
deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.
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4.4 O Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizac;oes devidas pelo fornecedor.

4.5 O pagamento efetuado nao isentani o flxnecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquiday80

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

inadimplencia. sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preyOS ou correyao

monetAria.

CLĂUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO

5.1. A instalayăo objeto locado, por parte da contratada, deveni iniciar a partiI' da emissao da Ordem

de Fornecimento, mediante requisi9ăo de materiais e serviyos e/ou ordem de compra. A contratada

deveni entregar o objeto locado, devidamente montado e em plenas condiyoes de seguran(ţ8 e

utiliza9ao, em local previamente acordado entre as partes, no minimo em ate 24 (vinte e quatro)

horas antes do inicio do evento para o gual o objeto far-se-a necessario. A retirada do mesmo devera

dar-se dentro do periodo maximo de 05 (cinco) dias ap{)s a realiza'Yao do evento gue necessitou do

mesmo. :mlvo disposifoes em co1ltrario.

5.2 - O Municipiofica desobrigado da execuţiio total do processo licitatorio, caso niio haja a real

nece:isidade de utilizaţiio do objeto.

5.3 Todas as despesas com relac;ao ao objeto cOlTerao por conta da FORNECEDORA.

5.4 No caso de năo cmnprimento ou inobservância das exigencias pactuadas para o fornecimento,

n08 termos das previsoes deste Edita! e de seus Anexos, notadamente no que se refere a qualidade

da reforma, devera o fomecedor providenciar a substitui9ăo do objeto imediatamente apas

recebimento da notifica9ăO, sem onus para o Municipio de Mercedes e sem prejuizo da aplica9ao

das penalidades cabiveis.

CI.",�tJSllLA SEXTA - DAS OHRI(;A('()ES

6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informayoes e os esc1arecimentos atinentes ao fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.1.:;. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado. desde que

cllmpridas todas as exigencias deste Edita\. sellS Anexos e da Ata;

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

6.1.4. Vistoriar ° objeto da licitayăo, a fim de veriticar sua compatibilidade corn a
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especitica<;:ao tecnica constante do instmmento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas tiscaisl faturas a efetiva execuc;ao do objeto desta Ata, conforme

ajuste re1"resentado pela Nota de Em1"enho;

6.1.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for 0 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 serviyos prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condiyoes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem
necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

contratado;

6.2.3. Executar 0 objeto, no preyo. prazo e forma estipulados na pro1"osta.

6.2.4. Manter durante toda a execu<;ao da Ata, em compatibilidade com as obriga<;oes

assumidas, todas as condi<;oes de habilitayao e qualificayao exigidas na licita<;ao;

6.2.5. lndicar 0 res1"onsavel por representa-la na execu<;ao da Ata, assim como a(s)

pessoa(s) que. na ausencia do res1"ons::lveI. poderao substitui-Io:

6.2.6. Efetuar 0 fomecimento dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de res1"onsabilidades ou

subcontratayoes nao autorizadas pelo munici1"io de Mercedes;

6.2.8. Res1"onsabilizar-se 1"01' quaisquer d,mos causados diretamente ao MlJNICIPIO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto:

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNIC[PIO, obrigando
se a atender. de imediato, todas as reclama<;oes a res1"eito da qualidade e desempenho do

objeto fomecido;

6.2.10 Comunicar 1"01' escrito 0 MUNICIPIO qualquer anonnalidade de canHer urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

CLA.USULA SETIMA _ OBRIGA<;OES SOCIAlS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente. devera 0 FORNECEDOR:
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7.1.1. Responsabilizar-se рог todos os епсагgоs ргеvidепсifu'iоs е оЬгigа'(оеs sociais

pl'evistos па lеgislщ:ао social е tгаЬаlhistа еш vigor, obrigando-se а salda-Ios па ероса

pr6pria, vez qlle os sellS ешргеgаdоs пао шапtегао пеnhиш vincu10 ешргеgаtiсiо сош о

МШliсiрiо de Mercedes;

7.1.2, RеsропsаЫliZЗJ-sе por todas as providencias е obrigayoes estabelecidas па

lеgislщ�ао especifica de acidcntes de trabalho quando, еш ocorrencia da especie,

torem vitimas os seus ешргеgаdоs по ato do f()mесiшепtо do o�jeto licitado ои ет сопехао

сот е1е, аiпdа чне асопtесidо еш dерепdепсiа da Sede Аdшiпistгаtivа do Ml!NICiPIO;

7.1,3. АSSl1шiг todos os encargos de possivel dетапdа trabalhista, civi1 ои репа1,

relacionadas ао fОП1есiшепtо do objeto 1icitado, originariamente ои viпсulШ.iа por

ргеvеш;ао, сопехао он сопtiпепсiа; е

7.1.4. Аssшпiг, аiпdа. а I'csponsabilitiade pelos епсагgоs tlscais е cOl11erciais I'csllltantcs йа

аdjudicш;ао do objeto do Pregao.

7.2, А iпаdiшр1епсiа do fomecedOl', сош reterencia aos encargos estabe1ecidos 11esta clausula, пао

transfere а геsропsаЫ1idаdе por sel1 раgашепtо ао MlJNICIPIO, пет podera Ol1erar о objeto desta

Ata. гешшсiапdо о FORNECEOOR expreSblilllel1te а qua1ql1cr vinculo йе solidarieda<.ie, ativa ои

passlva.

7.3. f: ехргеssашспtе proibida ао fomecedor а veiculayao de publicidade acerca da Ata, salvo se
houver previa autorizayao do Municipio de Mercedes,

СLЛПSULА OITAVA - OBRIGA<;OES GERAIS DA FORNECEDORA

8.1. Оеvспi а l-;'ORNECEOORA observ-ar, ainda, о sеgиiпtе:

8.1.1. Е expressamente pJ'Oiblcla а contratai(ao йе sel'vidor perlencel1te ао чнщiго йе

pessoal (10 Municipio tleMercedes. он чне nele oCllpe сш'gо de сопЛаща, duгапtе а

vigencia desta Ata;

8.1.2, Е ехргеssашепtе proibida, tamЬеш, а vеiснlш;ао de publicidade acerca <.lesta Ata,

salvo se hOHver pl'eyia alltorizayao do MlJNICIPIO.

СLЛПStJLА NONA - HAS CONI>I<;OES HF.: ЕХЕСП<;:"\'О
9,] - As СОl1tгаtш;оеs <.lecorrelltes da presente Ata de l�egistro <.lе Pl'e'(os serao f(шпаlizаdоs pela

retirada da Огdеш <.le Сошрга pela detentora,

9.2 А <.1etentora da presente Ata de Registro de Pre90s sera obrigada а atendel' todos os pedidos

efetuados dщаntе а vigel1cia desta Ata, mesmo чие а ехесщао deles decorrentes estiyer prevista

para <1а1а postel'ior ,\ <10 sеllvеl1сiшепtо,
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9.3 Toda contrata<;ao deveni ser efetuada mediante solicita<;ao da unidade requisitante, a qual deveni

ser feita at1'aves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fomecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, a mesma deveni ser

devolvida. juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de seI' anexada ao processo de

administrac;ao da ata.

CLA.lJSIJLA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de inexecu<;ao total ou parcial, erro de execuc;ao. execuc;ao imperfeita, at1'aso

injustificado e inadimplemento de cada ajuste rep1'esentado peIa O1'dem de Compra, sujeitar{t a

detentora da Ata. as penalidades previstas no a1'1. 87 da Lei Federal nO 8.666/93, das quais destacam

se:

10.1.1 Multa diaria de 0,5% (cinco decimos por cento) sob1'e o valo1' total da Ata. peIo

descump1'imento de obrigac;oes fixadas.

10.1.2 Adve1'tencia, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valo1' total da Ata e suspensao

tempo1'aria do direito de licitar e contratar com o MUNIC[PIO e pessoas jw-idicas peIo
mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, no caso de

inexecu<;ao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais comina<;oes legais.

10.1.3 Impedimento de licita1' e de contratar com a Administrac;ao Pliblica e pessoas

j uridicas peia mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco)

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida

a reabilitac;ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito a

ampla defesa e contradit6rio, quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata:

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execuc;ao do objeto do Pregao;

10.1.3.3 Nāo mantiver a proposta, injustificadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inidoneo;

10.1.3.5. Fizer dec1ara<;ao falsa;

10.1.3.6. Cometer f1'aude fiscal; e

10.1.3.7. Falha1' ou f1'auda1' na execuc;ao da Ata.

10.1.4 declara<;ao de inidoneidade para contratar COI11 a Administrac;ao Pllblica, ate que seja

promovida a reabilitac;ao, facultado a detentora da Ata o pedido de recol1siderac;ao da
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decisào 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 poderào ser descontados dos

pagamentos devidos pela Administra<;ào.

10.3 Da ap\icayào das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabeni recurso no prazo de OS

(cinco) dias ùteis, contados da intima<;ao, o qual devera seI' apresentado no mesmo 10caI.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsidera<;ào relativos às penalidades acima dispostas sera dirigido

ao SecretMio da unidade requisitm1te, o qual decidini o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o

pedido de reconsidera<;ao, no prazo de 10 (dez) dias ùteis.

CLt\lJSlJLA 1l(�CIMA I)RIMEIRA - DO REAJUS1'AMENTO DE PRE(:OS

11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de altera<;ao das condi<;oes para a concessao de reajustes em

face de altera<;ao dos pre<;os, comprovadarnente, praticados no mercado, com a finalidade de

manter o equiHbrio economico e finallceiro da aven<;a.

CLt\USULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA A1'A DE REGISTRO DE
PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os podera ser callcelada, de p1eno direito peIa

administra<;ào, quando:

12.1.1 - A detentora nao cumprir as obriga<;oes constantes desta Ata;

12.1.2 - A detentora nào retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido e a

Administra<;uo nào aceitar sua justiJicativa;

12.1.3 A dctentora der causa a rcscisào administrativa de Ata decorrente de registro de

pre<;os, a criterio da Administra<;ào; observada a legisla<;ào em vigor;

12.1.4 Em qualquer das hip6teses de inexecu<;ào tota1 ou parcial de Ata decorrente de

registro de pre<;os, se assim for decidido pcla Administra<;ào, com observància das

disposic;òes legais;

12.1.5 Os prel(os registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a

detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6 - Por razoes de interesse pùb\ico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administrayào.

12.2 A comunicayao do cancelamento do prel(o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

por correspondència com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de
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administralfao da presente Ata de Registro de Prelfos. No casD de ser ignorado, incerto ou

inacessivel o endereyo da detentora, a comlmicayao será feita pOl' publicayào no Diário Oficial do

Municfpio. POl' '2 (duas) vezes conseclltivas. considerando-se cancelado o preyO e registrado U partir

da ultima publical;ào.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitayào pOl' escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Prelfos, ou, a juizo da Administrayào, quando

comprovada a ocorrencia 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 solicitul;ào da detentora para cancelamento dos prec;os registrados deverá ser

fòrmulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada á Administralfào a aplicayào das

penalidades previstas na Cláusula Decima, CasD nào aceitas as raz5es do pedido.

CLÁUSULA DECIMATERCEIRA- DAAUTORIZACÀO PARAAQUISI<;ÀO
13.1 - A contratayào dos itens objeto da presente Ata de Registro de Prelfos serào autorizadas, em

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

Compras (ou à Comissào de Acompmlhamento do Sistema de Registro de Preyos). os quantitativos

das aquisic;òes.

13.1.1 - A emissào das notas de empenho, sua retitìca<;ào ou cancelamento, total ou

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

competència pm'a tanto.

CLÁlJSlJLA DECIMA QUARTA - nAS COMlJNICA<:ÓES
14.1 - As comunica<;òes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata. serào h:itas sempre pOl' escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICÓES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL nO 19/2017 e a proposta da detentora

da presente ata classitìcada em 1° lugar no certame sllpra mencionado.

15.2 A execuyào da Ata de Registro de Preyos será disciplinada pelas disposiyoes legais e

regulamentares aplicáveis às obrigayoes 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 nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A cxecuyào e fiscaliza'i=ào do O�jeto destc contrato serào de responsabilidade do(a)

Secretário(a) de P1<:mejamento. Administra<;:ào e Finan((as.

15.3 Os casos omissos serào r�solvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto
Municipal nO 146/2011, no que nao colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.

Subsidiari<:unente, aplicar-se-ào os principios gerais de direito.
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CLAITS{)LA DECIMA SEXTA - ОО FORO
16.1 - As Чllеstоеs decorrentes da ехесщао desta Ata, чне пао роssаш sel' сliгiшidаs

аdтiпistгаtivашепtе, serao processadas е jtllgadas по I�'ою da Сошагса de Магесћаl Candido

Rondol1-PH.. , сот exclllsao cie чuа1qнеt. outro, por mais privilegiado чие seja.

Е, para tim1eza е validade do чuе Љј pactHado, lavrou-se а presente Ata ет 02 (duas) vias de igual
teor е foгша, рага СЈне surtаш ит s6 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelas

гepгesentantes das раrtеs,tvПЈNIСIРIО eF'OI{NECEOOH.A. е pelas tеstеш ' s аЬајхо.

ndrea R. Alves Нalш

RG по 7.170.368-1

Vilar Sапtоs

G вО 5.348.964-8
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