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ATA DE REGISTRO UEPREÇOS N° 6112017

VA.LlIlADE: 02 (dois) meses

Ata uI) 6112017

Identificação: 1612017

Olvlunicípio de Mercedcs, 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

reprc;::;entada por sua Prefeita. a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331 ,Loteamento Grofl: nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04. portadora da Carteira de Identidade nO.

5.107.835-7. expedida pela SSP/PR. a seguir denominado MUNICÍPIO. e a empresa Mônica

Wr<IS'i<.' 96906553968,. pt:ssoajurídica de direito privado. inscrita no CNPJ sob r{). 19.655.953/0001

16, isenta de Inscriçàu Estadual. eom sede na RU<l Padre José Gaertner, n". 25, Cf>:!) 85.998-000,

Centro, na Cidade de J\:lercedes, E::stado do Paraná, neste ato represl;.'ntada por sua representante

legaL Sra, t\:1ônica Wrasse, residente e domiciliada na Rua Padre José Gaertner, n°. 25, CEP 85.998

000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade n°.

1.574.979-2. expedida pela SSP/PR. inscrita no CPF sob n°. 969.065.539-68,. a seguir denominada

FORNECEHORA. nos termos do art. 15 da lei Federal n<' 8.666 de 21 de junho de 1993, com as

alteraí;ôcs nela inseridas pela Lei Federal n<' 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal nC

10.520/2002 e Decretorv1unicipal n<J 146/20 II e das demais l10nnas legaís aplicáveis c,

considerando o resultado do PREGA0 PRESENCIAL n° 2112017, para REGISTRO nE

PREÇOS, conf()rme consta da proposta da fomecedora, datada de 17/02/2017, 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.

CLAuSULA PRI1VfEIRA-. no OIUETO
1.1 - Atravl's da presente ata ticarn registrados os seguintes preços, para eventual contratação de

emprt�sa para prestaçào de serviços de beleza ú população feminina do Município de Mercedcs�

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

março de 2017, confonne abaixo especificados:
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LOTE 05

ITEM QTD UNID DESCRI�AO R$ UNIT R$TOTAL

1 300 unid
!!'vfassagem relaxante f<lpida (costas); dura<;30

15,00 4.500,00
flproximada de 20 min.

Valor do LOTE 05: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Valor total da Ata de Registro de I>re.;os: R$ 4.500,00 (quatro mil c quinhcntos reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, qWUldo da solicita<;ao pela Secretaria dever{, atender as

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer 0 objeto confonne solicitado no edital.

1.2.2 - Podenl utilizar-se da Ata de Registro de Pre<;os qualquer 6rgao ou entidade da

Administra<;ao que nao tenha participado do certame, mediante previa consu1ta ao 6rgao

gerenciador. desde que devidamente comprovada a vantagem.

CL..\USULA SEGlJNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE�OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os tcra a validade de 02 (dois) meses, expirando em 21

(vinte e um) de abril de 2017.

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

Registro de Pre<;os. 0 Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisi<;ao, exclusivamente por

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

que permitidos em lci, sem que, desse fato. caiba recurso ou indeniza<;30 de qualqucr especie a

emprcsa detentora.

2.3 Em cada aquisi<;ao dccorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao pre<;o, as c){msulas e

condi<;oes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 21/2017, que a precedeu e integra 0

presente instrumento de compromisso, indcpendentc de tnUlscri<;ao, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLAuSULA TERCEIR.<\ - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dota<;ao

on;ament�lria:

02.012.08.244.0013.2053 - Gera�ao de Trabalho e Renda.

Elemento de despesa: 333903022; 333903905

Fonte de recurso: 505, 505

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento deven.l ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado c deveni conter ° numero do Edital c assinatura do titular da Secretaria

Pag 2/9

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

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

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Paranâ

Ata de Registro de Prec;os n° 61/2017

rcquisitantc do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento sera eÜ:tuado ao fomecedor, se este, à època correspondente, nào

apresentar comprova<;ào relativa à manutenc;ao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitac;ào

do Pregào Presencial nO. 21/2017.

4.3 0 pagamento senl etetuado at� 0 10° (dêcimo) 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 correc;âo

monetària a ser calculada com base na varia<;ào 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 poderà deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indeniza<;òes devidas pelo fürnecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nâo isentanl 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidac;ào

quaisquer obrigac;òes tinanceiras qtlC Ihe foram impostas, cm virtude de penalidade ou

inadimplência. sem que isso gere direito ao pleito de re<�justamento de prec;os ou correc;âo

monetària.

CLÂUSULAQUINTA- llAENTREGA E DO PRAZO

5.1 A prestac;âo dos servi<;os devera ser realizada nos dias 08 e nove de maryo de 2017 (dois mil e

dezessete), no honirio e local pre estabelecido no Anexo 1 - Memorial Descritivo. do presente Edital

5.1.1 Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade

competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do o�jeto ser prorrogado.

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

necessidade de consumo do rncsmo.

5.1.3. A entrega do objeto devera ser Jeita conf<.mne requisi\ào, para efeito de poslcrior

verificac;âo da conformidade do mesmo com as exigências do edital.

5.2 0 o�jeto serà recebido e aceito nos termos dos arts. 73 à 76, ambos da Lei n.O 8.666/93, ap6s

sumaria inspeyào realizada pelos 6rgàos tecnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado caso nào

atenda as especitica<;òes exigidas.

5.3 Na hip{)tese da nâo aceita�â() do ob.icto, 0 mesrno devera ser refeito pelo forneccdor no

prazo de 5 (cinco) dias contados da notifica�âo da nâo aceita�ào.
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CLĂUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGA(:OES

6.1 - Constituem direitos do Municipio recebel' o objeto deste Ata nas condic;:oes avenc;:adas, e da

Detentora, perceber o valor ajustado na fonna e prazo mencionados.

6.2 Constituem obrigac;oes do Municipio:

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

venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

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

cumpridas todas as exigencias deste Editat seus Anexos e da Ata;

6.2.3. Comunicar oticialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeilos veriticados:

6.2.4. Vistoriar o objeto da licitayao, a fim de veriticar sua compatibilidade com a

especiticac;:ao teenica constante do instrumento eonvocat6rio e seus anexos.

6.2.5. Atestar nas notas tiscais! faturas a efetiva execuc;ao do objeto desta Ata, conforme

ajuste representado pela Nota de Empenho:

6.2.6. Aplicar il Detentora da Ata penalidades, quando f{)r o caso;

6.3 Constituem obrigac;:oes da Detentora da Ata:

6.3.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venh�ml a incidir, direta ou indiretamente,

sobre os servic;os prestados:

6.3.2. Aceitar, nas mesmas condic;oes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem

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

v1.1lor contratado:

6.3.3. Executar o objeto, no prec;o, prazo e f(mna estipulados na proposta.

6.3.4. Manler durante toda a execuyâo do contrato. em compatibilidade com as obrigac;:oes

assumidas, todas as condic;ăes de habilitac;ao e qualiticac;ao exigidas na Iicitac;ao;

6.3.5. Indicar o responsavel por representa-la na execuc;ao do Contrato, assim coma a(s)

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

6.3.6. Efetuar o fomecimento dentro das especifica�oes e!ou condi�5es constantes deste

Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.3.7. Executar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou
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sUbcontrata<;oes nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.3.8. Responsabilizar-se por quaisquer d'1nos causados diretamentc '10 MlJNICIPIO ou a

terceiros, decorrentes de sua clIlpa Oll dolo, l]lIando do fornecimento do objeto;

6.3.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pel0 MUNICIPIO, obrigando

se a atender, de imediato, todas as reclama<;oes a respeito da qualidade e desempenho do

objeto fomecido;

6.3.10 Comunicar por escrito 0 MUNICIPIO qualquer anormalidade de can1ter urgente e

prestar os esclarecimentos quc julgar ncccss,'trio.

CLAlJSULA SETIMA - OBRIGA<;::OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, deveni 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por tOd05 OS encargos previdenciarios e obriga<;oes SOClaIS

prcvi5tos na legislayao social e trabalhista em vigor. obrigando-se a salda-los na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao rnanterao nenhurn vfncul0 ernpregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

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

legislal(ao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem

vftimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou eOl conexao com

e1e. ainda qlle acontecido em dependencia da Sede Admini�trativa do MUNICtPIO;

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

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado. originarimnente ou vinculada por

prevenyao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir. ainda, a responsabilidade peIos 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 pagamento ao MUNICiPIO, nem podera onerar 0 objeto desta
Ata, renunciando 0 FORNECEDOR expressmnente a qualquer vincul0 de solidariedade, ativa ou

passiva.

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

houver previa autoriza93o do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA<;OES GERAIS DA FORNECEDORA

8.1. Deven't a FORNECEDORA observar, ainda, 0 seguinte:
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8.1.1. Е ехргеssашепtе proiblda а сопtгаtа<;ао de servic10r реI1епсепtе ао quadr'o de pessoal
(10 Ml1l1icipio de Мегсе(!еs, он чuе nele ОСl1ре cargo de сопfiаща, ,iша111е а vigencia desta

Ata;

8.1.2. Е expressamente proibida, tambem, а veicula<;ao de publicidade acerca desta Ata,
salvo se hOl1ver previa autoriza�ao do MUNICIPIO.

СLi\ПSПLА NONA- OAS СОNОI(::БЕ8 ОЕ ЕХЕсп<:Ао
9.1 - As сопtгаtа<;()еs cJecoIТel11es da presel1te /\ta de I�egistro cle Р"щ:оs serao f(Шl1аlizаdоs pela

ге1iга,iа ,lа Огdеш (Ie Сошрга pela detentora.

9.2 А (1e1entora da presente Ata de I�egistro de Pre�os sera obrigada а аtепdеr' todos os pedidos

et'etuados dшапtе а vigellcia (iesta Ata, mesmo Чl1е а exeCl1�ao deles dесопепtеs estiver prevista

рю'а (iata postel'iol' а do sеllvеl1сiшепtо.

9.3 'T()(ia C0l1t1''1t'1930 dС\'('Пl set. cf'etua(!a I11cdiante sоliсitЩ:iiО (ia tlпi(iаdе ,'ечuisitаl1tе, а Чll'11 сievеП1

ser{cita atl'aves de Огdеш (1е Сошрга сошреtСl1lе.

9.4 А empl'esa fornecedora, ql1alldo do recebimento da Ordem de Compra, а mesma dеvепi ser

devolvida, juntamellte сот а Nota Fisca1 а que se refere, а fim de ser anexada ао processo de

admillistrayao da ata.

C[.r\(JSIJIJA OECIMA -ОА8 PENAIJlI)AI)ES

10.1 Os casos cie iпехеСLJ9tlо total ои parcial, erro (1е ехесщ:ао. ехесщ:ао iшрегfеitа. atraso

injusti1icado е iпа(iiтрlешепtо de cacia ajllste representa(lo pela О,'dеш (1е Сошрга, sujеitаПl а

detentora da Ata, as penalidades pl'evistas по art. 87 da Lei F'edel'al по 8.666/93, das quais destacam

se:

10.1.1 Multa diaгia (lе 0.5% (cinco decinlOs POI' cento) sobre о valol' total (lа Ata, pelo

dеsсumргiшепtо (Ie obr'iga<;oes ('ixadas.

10.1.2 А(ivегtепсiа. mLJlta (1е 1 О % (dez рО1' cento) sobl'c О \/alol' total da Ata с sllspensao

tетРОГЭ.l'iа do dil'eito de licitar е contrataI' сот о MUNICIPIO е pessoas juridicas pelo

шеsпlО controladas ои stlbvenciolladas, pelo pl'azo de ate 2 (dois) aнos, по caso de

iпехссщ:ао total ои parcial do objeto, sсш prejuizo das dешаis сошiпаубеs legais.

10.1.3 Iшреdiшепtо cie licitar е de contl'atar сот а Administl'a930 Publica е pessoas

jL1Гic!icas pela шеsша contl'Oladas он subvencionaclas, pelo ргаzо de ate 5 (ciI1CO) юlОS,

епqнапtо реl'dl1гагеш 08 шоtivоs dеtегшil1antсs da рLJпi9ао ои ate que seja ргопюvidа а

reabi lita9ao peгante а pl'()pria '1пtогidаdе ЧllС арJiсон а penalidade, garantido о direito а

ашрlа defesa е contradit6rio, qaando:

10.1.3.1, Пеiхаг de assinar а Ata:
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10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execu<;ao do objeto do Pregao;

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 faIsa:

10.1.3.6. Comeler fraude fiseal: e

10.1 .3.7.17alhar ou fraudar na execuyao da Ata.

10.1.4 declara<;ao de inidoneidade para contratar com a Administra<;ao Publica, ate que seja

promovida a reabilita<;ao, facultado a detentora da Ata o pedido de reconsidera<;ao da

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

processo.

10.2 Os valores das multas apIicadas previstas nos sub-itens acima poderilo ser descontados dos

pagamentos devidos peIa Administrayilo.

10.3 Da aplica<;ao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabeni recurso no prazo de 05

(cineo) dias uteis. contados da intimac;50. o qual deven:l seI' apresentado no mesmo local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideraC;3o relativos as penalidades acima dispostas seni dirigido

ao Secretario da unidade requisit<:Ulte, o quaI decidini o recurso no prazo de 05 (cinco) diasuteis e o

pedido de reconsidera<;ilo, no prazo de 10 (dez) diasuteis.

CLAlJslJLAlntcIMA I)IUMEIRA - no REA.JlJSTAMENTO nE PRE(:OS

II. 1m O prec;o nno ser{l reajustado no prazo de vigencia desta Ata, ressalvada a possibilidade da

recomposi<;50 do equilibrio econ()ITlico-financeiro na forrna da Lei.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISĀO DAATA DE REGISTRO nE PRE(:OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre<;os podera ser rescindida, de pleno direito peia

administra<;ao, quando:

11.1.1 - a detentora nao cumprir as obrigac;oes constantes dcsta Ata;

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

Administrayilo nilo aceitar sua justificativa;

12.1 J - verificadas as hip6teses dos arts. 77 e 78 da Lei n.O 8.666/93;

12.1.4 - os precros registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a
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detentora nào acatar a revisào dos mesmos;

12.1.5 - por razòes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administral(ào.

12.2 A comunicayào do cancelmnento do preyo registrado, nos casos previstos neste item. sera feita

pOI' correspondencia com aviso de recebimento. jllntando-se o eomprovante ao processo de

administra<;ào da presente Ata de Registro de Prec;os. No caso de ser ignorado, incerto ou

inacessivel o endereyo da detentora, a comw1ica<;ào sera [eita por publicac;ào no Diario Oficial do

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

da ultima publicayào.

12.3 PeIa detentora, quando, mediante solicita<;ào pOI' escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Pre<;os, Oll, a juizo da Administrac;ào. quando

comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas 110 art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei

FederaI 8666/93, aIterada peIa Lei FederaI 8883/94.

12.3.1 - A solicita<;ào da detentora para cancelamento dos prec;os registrados devenl ser

fòm1UIada com antecedència de 05 (cinco) dias, facuItada à Administrac;ào a apIica<;ào das

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

12.4 Ficam reconhccidos os direitos da Administn'lyào, em caso de rescisào adminislraliva prevista

no art. 77 da Lei 11.° 8.666/93.

CLAl.JSlJLA DECIMATERCEIRA - DA AUTORIZA<;ÀO PARA AQUISI<;ÀO
13.1 - A contratac;ao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Prec;os serào autorizadas, em

cada caso. pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatòl'io inf()m1ar '10 Setor de

Compras (ou à Comissào de Acompanhamento do Sistema de Registro de Pre�os), os quantitativos

das aquisil;òes.

13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retifìcac;ào ou cancelamento, total ou

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

competència para tanto.

CLr\USl.JLA DtCIMA QUARTA - DAS COMUNICA(�'ÒES
14.1 - As comunicayòes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata, serào feitas sempre por escrito.

CLAUSULAutCIMA QUINTA- DAS DISPOSI<::ÒES FINAIS

15.1 - lntegram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 21/2017 e a proposta da detentora

da presente ata c1assificada em 10 lugar no certame supra mencionado.

15.2 A execu<;ào da Ata de Rcgistro de Prc\os sera disciplinada pelas disposi<;òes legais e
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Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Prec;os n° 61/2017

regulamentares aplicáveis às obrigayòes 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 27/03/2007

e Decreto Municipal n° 146, de ] 2 de dezembro de 20] 1.

15.3 A cxecu<;ào e fiscaliza<;ào do Objeto dcste contrato serao de responsabilidadc do(a).

Sccretário(a) de Assi stència 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 nao colidir com a primeira e na'> demais nonnas aplicáveis.

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

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.] - As qucstòcs dccolTentcs da cxecl1<;ào desta Ata. ql1C nao possam ser dirimidas

administrativamente. serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marcchal Cfmdido

Rondon-PR, com exc1usào de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E. para firmeza c validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, para que surtmn um só efeito. às quais. depois de lidas, sao assinadas pelas

represent[mtes das partcs. MUNICIPIO e FORNECEDORA, c pelas tcstcmunhas abaixo.

)\'lercedes - PR. em 21 de tewreiro de 2017.

�. 2�L J J�
lMuniclpio de Merce�

MlJNICipIO

��
Mònica Wrasse 96906553968

FORNECEDORA

)� UMt, _. .
Andrea R. Alves Hahn

RO nO 7.170.368-1

'rltMC' •
vl son artms

RG nO 4.491.835-8
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