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Ata n° 69/2017

Identificação: 1692017

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

Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555. Centro, na Cidade de Mercedes. Estado do Paraná, neste ato

representada por sua Preteita, a Exma. Sra. Clcei 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 SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Nitrotec
Comércio de Produtos Agropecuários Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob n°. 09.492.81110001-21, Inscrição Estadual nO 90440342-36, com sede na Rua Pio XII, n°. 1847,

CEP 85.801-210, Centro, na Cidade de CascaveL Estado do Paraná. neste ato representada por seu

procurador, Sr. Danilo Aparecido Borella, residente e domiciliado na Rua 40, n°. 2174, CEP 14.783

203, Bairro Alvorada, na Cidade de Barretos. Estado de São Paulo, portador da Carteira de

Identidade nO. 23.227.148-3, expedida pela SSP/SP,inscrito no CPF sob n°. 247.853.168-29 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

nO 10.520/2002 e Decreto Municipal nO 146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e,

considerando o resultado do I)REGf\OI)RESENCIA,L n° 25/2017, para REGISTRO DE

PREÇOS. conforme consta da proposta da fornecedora. datada de 22/02/2017. tinnam a presente

Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal n° 8.666/93, suas alterações

posteriores e das cláusulas a seguir expressas, detlnidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para eventual fornecimento de

nitrogênio liquido pma manutelwão das atividades de incentivo à produção, desenvolvidas pela

Secretaria de Agricultura. Pecuária e Meio Ambiente, do Município de Mercedes, conforme abaixo

especificados:
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Item Qtd Und Descrido R$ Unit R$ Total

1 2.000 litro
Nitrogenio liquido; para annazenamento de

2,50 5.000.00
semen bovino

Valor total da Ata: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitas:ao pela Secretaria deven\ atender as

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto confhrme solicitado no edital.

1.2.2 - Podeni utilizar-se da Ata de Registro de Pre�os qualquer 6rgao ou entidade da

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

gerenciador. desde que devidamente comprovada a vantagem.

CL..\UStJLA SEGUNDA- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os teni a validade de 10 (dez) meses. expirando em 31

(trinta e um) de dezembro 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 Preyos, 0 Municipio de Mercedes nao seni obrigado a aquisi�ao, exclusivamente por

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

que permitidos em lei, sem que, desse tato, caiba recurso ou indenizayao de qualquer especie a

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisi<;ao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao pre«o, as clausula<; e

condiyoes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL nO 25/2017, que a precedeu e integra 0

presente instmmento de compromisso, independente de transcri<;ao, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLAllSlfLATERCEIRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyao cOlTerao por conta da seguinte dota�ao

ofl;amentaria:

02.008.20.606.0007.2035 - A�oes para 0 Desenvolvimento Economico da Cadeia Produtiva

Rural.

Elemento de despesa:

."onte de recurso:

3390329903

000,505

CLAlJSlJLA QUARTA - DO PAGAMENTO

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

fornecimento efetuado e deveni conter 0 niunero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.
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4.2. Ncnhum pagamento sera cfetuado ao fornecedor, se este, à epoca correspondente, nào

apresentar comprovayào relativa à manuten<;ào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita<;âo

do Pregào Presencial nO. 2512017.

4.3 0 pagamento sera 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 corre�ào

monctaria a ser calculada com base na variayào do lGP�)'vl verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimpJemento e a data em que efètivamente ocorreu.

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

muJtas ou indeniza<;òes devidas pelo fomecedor.

4.5 0 pagamento efètuado nào isentara 0 fornecedor das responsabiJidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquida<;ao

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

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamel1to de preyos ou correyào

monetaria.

CLi\lJSlJLA QUINTA- DA ENTREGA E DO PRAZO

5.1 0 fornecimento iniciara a pm1ir de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que a entrega

do objeto dar-se-à em ate 05 (cinco) dias, mediante e de acordo com a entrega da Ordem de

Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, em local pre-determinado pela Secretaria

de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, em data devidamente agendada junto a referida

secretaria.

5.1.1. 0 objeto deverâ ser entreglle com periodicidade mensal, em datas devidamente

agendadas, nas propriedade.\' rllrais e demais localidatles do �funiclpio onde houver

recipiente especifico para recebimento do objeto, para armazenamento de sêmen

bovino.

5.1.2. Excepciol1almente, mediante requerimento ftmdamentado e deferido pela autoridade

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

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execu\,ao total do objeto, caso nào haja a real

necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita confonne requisiyào, para efeito de posterior

verifica9âo da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
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CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<;OES
6.1 - Do Municipio:

6.] .1. PresUn as intomm<;oes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

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

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

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

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitayâo, a fim de verificar sua compatibilidade corn a

especifica9ăo tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas tlscaisl t�\turas a efetiva execU<yăo do objeto desta Ata, conforme

a.juste representado pela Nota de Ernpenho;

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

6.2 Da Detentora da Ata:

6.2. J. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,

sobre os servi<;os prestados:

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condi<;oes, os acresclmos ou supressoes que se fizerem

necessarios no quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor contratado;

6.2.3. Executar o objeto, no prec;o, prazo e {()mla estipulados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execu<;ăo do contrato, em compatibilidade com al) obriga<;oes

assumidas, todas as condi<;oes de habilita<;ăo e qualifica<;ăo exigidas na licita<;ăo;

6.2.5. Indicar o respons':1vel por represent{\-la na execw;âo do Contrato. assim como a(s)

pessoa(s) gue, na ausencia do responsâvcl. poderao substitui-lo;

6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especificac;oes e/ou condilţ6es constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

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

subcontrata\oes nâo autorÎzadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a
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terceiros, decorrentes de sua culpa ou dol0, quando do fornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pel0 MUNICIPIO. obrigando

se a atender, de imediato. todas as reclamac;:oes a respeito da qualidade e desempenho do

objeto fomecido;

6.2.10 Comunicar por escrito 0 MUNICIPIO qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

CLA.USULA SETIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, deveni 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos 08 encargos previdenciarios e obriga�oes SOClaIS

previstos na legislU9ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca

pr6pria. vez que os seus cmpregados nao manterao nellhum vincul0 empregaticio com 0

Munidpio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providcncias e obriga<;:oes estabelecidas na

legisla<;ao cspecifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, f()rem

vitimas os SCllS empregados no ato do f�)mccimento do objeto licitado ou em conexao com

ele. ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do MUNICIPIO;

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

relacionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

prevenc;:ao, conexao ou continencia; e

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

adjudica<;:ao do objeto do Pregao.

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

transfere a responsabilidade por seu paganlento ao MUNICIPIO, nem podera onerar 0 objeto desta
Ata, renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva.

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

houver previa autoriza9ao do Municipio de I'v1ercedes.

CLA.USULA OITAVA - OBRJGA<;OES GERAIS DA FORNECEDORA

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

8.1.1. E expressamente proibida a contrata�ao de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do Municipio de Mercedes. ou que nele ocupc cargo de confian�a, durante a
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vigencia desta Ata;

8.1.2. Е ехргеssашепtе proibida, tашЬеш, а уеiсulщ:ао de publicidade асегса desta Ata,
salvo se houver previa autoriza«;ao do MlJNICIPIO.

CLAIJSOL..A NONA - ПАS СОNПI<;::'ОЕS НЕ EXI�C(J<:AO
9.1 - As contrata<;oes decorrentes da presente Ata (ie Registro de Pre<;os serao fогшаlizаdоs pela

retirada da Огdеш de Сотрга реlа detentora.

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

efetuados durante а vigencia desta Ata, mеsпю que а ехесиуао deles decOlTentes estiver prevista

рага data posterior а (10 seu vencimento.

9.3 Toda contratacyao (ievera зег efetuada mсdiш1tе solicita<;ao da unidade reqtlisitante, а qual dе\-'епi

sel' fei t<l atraves de Огdеш de Сотрга сошрсtепtе.

9.4 А emprcsa fomecedora. чuandо do reccbimento da Ordcm de Сотрга, а mesma deyera зег

devol\-'i(la, jtlntamente сот а Nota f'iscal а чие зе Jcfere, а йт de зег Шlсха(lа ао processo (ie

а<1шil1istгш;ао da ata.

СLАtJStЛ,А IJECIMA -I)AS PENAI..IDADES

10.1 Оз сазоз de iпехесщао total оа parcial, епо de ехесщао, ехесис;ао iшрегf'еita, atraso

il1justif1ca<1o е inadimplemento (ie са<1а ajuste represelltado реlа Ordem de Сотрга, sujеitаПl а

detentora da Ata, as penalidades previstas по art. 87 da Lei Federal по 8,666/93, das чuаis destacam

зе:

10.1.1 MLllta (iiaria de 0,5% (cil1co dесiшоs рог сепtо) зоЬге о уаlог total da Ata, pelo

dеsсшnргimепtо de оЬгigш;оеs flxadas.

10.1.2 Advel1ellcia, multa de 1 О % (dez рог сепto) sobre о valor total da Ata е suspellsao

temporaria do (lireito de licitar е contratar сош о MlJNICipIO е pessoas juridicas реl0

шеsшо controladas ои subvencionadas, реl0 prazo de ate 2 (dois) anos. по caso de

iпсхесщао total ои parcial do objcto. зет ргеjпizо das dсшаis comina90es legais.

10.1.3 Impedimento de licit<il" е (lе сопtгаtш' сот а Admil1istrayao PtJblica е pessoas

jшi(liсаs реlа шеsша controladas ои stlbvencionadas, реl0 prazo de ate 5 (cinco) anоз,

enquanto perdurarem os шоtivоs dеtегшiпапtеs da рtшiуао ои ate чuе seja promoYida а

I'cabilitac;ao perante а pr6pria autoridadc чие aplicotl а penalidadc, garantido о direito а

ашрlа defesa е contradit6rio, чшшdо:

1 0.1.3 .1. Deixar de assinar а Ata;

10.1.3.2. El1sejar о retardamento da ехесщ:ао do objeto do Pregao;
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10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inidoneo;

10.1.3.5. Fizer declarac;ao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execuc;ao daAta.

10.1.4 declara<;:ao de inidoneidade para contratar com a Administrac;ao Pllblica, ate que s�ja

promovida a rcabilitac;ao. facultado a detcntora da Ata o pcdido de reconsidcrac;ao da

decisao 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 poderao seI' descontados dos

pagamentos devidos peIa Administra<;ao.

10.3 Da aplicayuo das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3. cabeni recurso no prazo de 05

(cinco) dias llteis, contados da intimac;ao, o qual deveni seI' apresentado no mesmo locaI.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsidera<;ao relativos as penalidades acima dispostas seni dirigido

ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco) dias tlteis e o

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

CL.4.USULA OECI.MA PRI.MEIRA - OO REAJUSTA.MENTO OE PRE(:OS
11.1 -Fica ressalvada a possibilidade de altera<;:ao das condic;oes para a concessao de reajustes em

face de alterac;ao dos prec;os, comprovad,m1ente, praticados no mercado, com a finalidade de

manter o equilibrio economico e financeiro da avenc;a.

CLA.USULA OECIMA SEGlJNIlA - DO CANCELAMENTO OA ATA OE REGISTRO OE

pRf.:(X)S

12.1 - A presente Ata de Registro de Prcc;os podeni seI' cancelada, de pleno direito peIa

administrac;ao, quando:

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

12.1.2 - a detentora n�lo retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabelecido e a

Administra<;:ao nau aceitar sua justiticativa;

12.1.3 a detentora der causa a rescistlo administrativa de ata decorrente de registro de preC;os,

a criterio da Administrac;ao; observada a IegisIac;ao em vigor;
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12.1.4 em qualquer das hip6teses de inexecuyào total ou parcial de ata decorrente de registro

de prec;os, se assim for decidido pela Administrac;ao, com observància das disposic;òes

legais;

12.1.5 os preyOS registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a

detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6 - pOI' razòes de interesse publico devidamente demonstrada':> e justificadas pela

Administrac;ào.

12.2 A comunica<;ào do cancelamento do prec;o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

pOI' correspondència com aviso de recebimento, junt<mdo-se o comprovante ao processo de

administrac;ao da presente Ata de Registro de Prec;os. No caso de seI' ignorado, incelto ou

inacessivel o enderec;o da detentora, a comunicac;ào sera feita pOI' publicac;ào no Diario Ofìcial do

Municipio, pOI' 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o prec;o e registrado a partir

da ùltima publicac;ào.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solìcìta<;ao pOI' escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Prec;os, ou, a juizo da Administrac;ao, quando

comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XnI a XVI, da Lei

Federal 8666/93, alteI'ada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 - A solìcitac;ào da detentora para cancelamento dos preyOS registrados deveni seI'

fhrmulada com antecedència de 05 (cinco) dias. facultada à Administrac;ào a aplìcac;ào das

penalidades previstas na Chiusula Decima. caso nào aceitas as razòes do pedido.

CLÀUSULA DECIMA TERCEIRA - DAAUTORIZA<:AOPARAAQlJISI<:AO
13.1 - A contratac;ào dos itens objeto da presente Ata de Registro de Prec;os serào autorizadas, em

cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatòI'io infoI'mar ao Setor de

Compras (ou à Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registro de Preyos), os quantitativos

das aquisi\,oes.

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

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

competencia para tanto.

CLAuSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<:ÒES
14.1 - As comunicac;òes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata, serào feitas sempre pOI' escrito.

CL..\USULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI(:ÒES FINAIS
15.1 - lntegram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 25/2017 e a proposta da detentora

da presente ata classifìcada em l° lugar no certame supra mencionado.
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15.2 A execu'tào da Ata de Registro de Prec;os será disciplinada pelas disposiyòes legais e
regulamentares aplicáveis às obrigayòes ora contraidas, especia1mente a Lei Federal n.o 8.666, de
21/06/1993, Lei Federal n.o 10.520, de 17107/2002, Decreto Municipal n.o 02312007, de 27/03/2007

e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuc;ào e fiscalizac;ào do Objeto deste contrato serào de responsabilidade do(a)
Secretário(a) de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

15.4 Os casos omissos serào rcsolvidos de acordo com a LeiFederal 8.666/93, pdo Decreto
Municipal n° 146/201], no que nào colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ào os principios gerais de direito.

CLÁtJStJLA DtCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 _ As questòes decorrentes da execu<;ào desta Ata, que nào possam ser dirimidas
administrativamente, serào 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
teor e forma, para que surtam um s6 efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas
representantes das partes, MUNICipIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.

ItL_.. 1�t I )p,
vMun�clplO ae }«erWles

MUNICIPIO

eProdutos Agropecuários

tda ME

RNECEDORA

Testemunbas:c:da�br/

Sebastiào Kock

RO n°. 4.470.486-2

/JL.
Vilson Martins

RO n° 4.491.835-8
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