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Identificação: 1682017

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

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

representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleei M. Rambo Lofli, brasileira, casada., residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, nO 331, Loteamento Grot1, nesta Cidade de Mercedes,

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

5.1 07.835-7. expedida pela SSP/PR. a seguir denominado MUNICÍ]>IO, e a empresa Valsidi

Comércio � Confecções Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP] sob n".

84.871.623/0001-20. Inscrição Estadual nO 45800056-54. com sede na Av. João XXIII, nO. 906. CEP

85.998-000. Centro, na Cidade de f'vlercedes, r:stado do Paraná. neste ato representada por seu

sócio-administrador Sr. Sidnei Eger, residente e domiciliado na Av. João XXUl, n°. 906, CEP

85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, portador da Carteira de Identidade

n°. 3.409.155-2, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob nO. 493.033.509-44, a seguir

denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal nO 8.666 de 21 de junho de

1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nO 8.883 de <.) de junho de 1994, Lei Federal

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

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n" 2412017, para RE(;ISTRO DE

PREÇ:OS, confonne consta da proposta da fornecedora, datada de 21102/2017, firmam 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, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das palies.

CL\lJSlJ LA PRIMEIRA - no OB.IETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes rre��os. para eventual contrataçào (k

empresa para f()rnecimento de produtos de higiene inÚmtil e conJecçôes, para composição de kit

para recém na'lcidos, pennitindo atividade de auxílio natalidade, desenvolvida pela Secretaria de
Assistência Social, do Município de Mercedes, durante o exercício de 2017, conforme abaixo

especificados:
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ITEM QTD UNU) 1JESCRI(.:AO R$ UNIT R$TOTAL

5 70 unid
Babita Bordada; 1 OO�'O algodao; tamanho

3,98 278,60
32cmx32cm (min.); Parapipi

8 70 unid Babador 25cmx 19cm; 1 00�1) algodao; Dengo 1,68 117,60

11 70 unid
Par de meia; tamanho de 0 a 1 ano; 80% algodao;

2,79 195.30
17% poliester e 3% elastano; Leke

Valor total da Ata: R$ 591,50 (quinhcntos c novcnta c um reais c cillquenta cClltavos)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitayao pela Secretaria deveni atender as

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fomecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

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

AdministraC;iio que nao tenha participado do certame, medim1te previa consulta ao 6rgao

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAlJSULA SEGUNDA - DAVALII)AI>E DO REGISTRO I1E PRE(:OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos ten1 a validade de 10 (dez) meses, expi1'ando em 31

(trintH e um) de dezembro de 2017.

2.2 Nos tennos do art. 15, S 4Q da Lei Federal 8666/93. durante 0 p1'azo de validade desta Ata de

Rcgistro de P1'c90s, 0 Municipio de Mercedes nao sen1 obrigado a aquisiyao, exclusivamente por

seu intennedio, 0 objeto referido na Clausula 1, podendo utilizm', para tanto, outros meios, desde

que pennitidos em lei, sem que. desse fato, caiba recurso ou indenizayao de qualquer especie a

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisi9ao decorrente desta Ata. serao observadas, quanto ao pre90, as chiusulas e

condic;oes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL nO 24/2017, que a precedeu e integra 0

prcsente instrumcnto de compromisso, indcpendente de transcri<;ao, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLAuSULA TERCElRA - DESPESA:
3.1 As despesas decolTentcs da presente aquisic;ao correrao por conta da seguinte dota<;ao

orc;amentaria:

02.012.08.244.0013.2057 - Programas, Projetos e Servi�os de Prote�io Social Basica.

Elemento de despesa: 33903204

Fonte de recurso: 000,505
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CLAuSULA QlJARTA - ))0 PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devenl sel' devidamente instruido com Nota Fiscal rcfèrente ao

fomecimento efetuado e devera conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor. se este, à epoca correspondente, nao

apresentar comprova<;ao relativa à manutenl(ao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita<;ao

do Pregào Presencial n(). 24i2017.

4.3 0 pagamento sera efetuado ate 0 10° (decimo) dia do mès 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<;ao

monetaria a ser calculada com base na varial(ao 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 podenl deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

mllltas Oll indeniza<;òes devidas pel0 fomecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nao isentara 0 tomecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sel'u efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquid<u;ào

quaisquer obriga((òes f1nanceiras que lhe foram impostas, em vüiude de penalidade Oll

inadimplència, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de prel(os ou correyào

monetaria.

CLAlJSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
5.1 0 {brnecimento iniciara a partir de fevereiro de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que a

entrega do obieto dar-se-à em ate 05 (cinco) dias apâs a sua solicitarào, mediante e de acordo com

a entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, nas dependências

da Secretaria de Assistência Social, localizada na Rlla Dr. Oswaldo Cruz, n° 555, Centro, na sede do

Mllnicipio de Mercedes

5.1.1 A entrega do objeto devera ser etètuada 110 honirio de expediente desta

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

scndo que a mcsrna dcverà scr acompanhada por representante da Secretaria de Assistència

Social. intercssada na utiliza<;ào do objeto

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fllndamentado e deferido pela autoridade

competente do Mooicipio, podera 0 prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execuc;Ao total do objeto, caso nAo haja a real
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necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto deveni ser feita conforme requisi<;ao, para efeito de posterior

verificac;âo da conforrnidade do mesmo com as exigencias do edital.

5.2 Na hipOfese da nao aceitaţao do objeto, o mesmo devera ser refeito pelo fornecedor no

prazo de 3 (tres) dias contados da notificaţâo da nâo aceitaţăo.

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA�()ES
6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as inforrnal(oes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Et�tuar o pagamento devido pe/o f()l'necimcnto do objdo licitado. desde que

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

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

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

especificac;ao teenica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva execu<;ao do objeto desta Ata, conf<mne

ajuste representado pela Nota de Empenho;

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

6.2 Da Detentora da Ala:

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

sobre os servi'Yos prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condil(oes, os acreSCllnos ou supressoes que se tizerem

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

valor contratado;

6.2.3. Executar ° objeto. no prelţo, prazo c forma estipulados na proposta.

6.2.4. M�Ulter durante toda a execuc;ao do contrato, em compatibilidade corn as obrigac;oes

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

6.2.5. Indicar o responsavel por representa-la na execu<;ao do Contrato, assim como a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavcl, poderao substitui-Io;
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6.1.6. Efetuar 0 fomecimento dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.1.7. Executar diretamente aAta, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratayoes nao autorizadas pelo municfpio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se po1' quaisque1' danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

6.2.9. P1'estar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, obrigando
se a atender. de imediato, todas as 1'eclamayoes a respeito da qualidade e desempenho do

objeto fomecido;

6.2.1 () Comunicar por escrito o MlJNICiplO qualquer am.mnalidade de car{Her urgente e

p1'estar 08 escla1'ecimentos que julga1' necessario;

CLA.USULA SETIMA - OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEI>OR:

7.1. Adicionalmente. devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Rcsponsabilizar-se por todos os encargos previdenci.irios e obrigayoes SOCIalS

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

pr6pria, vez que os seus emp1'egados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se po1' todas as providencias e obriga<;oes estabelecidas na

\egisla<;ao especifica de acidentes de traba1ho quando. em ocorrencia da especie. fo1'em

vitimas os seus empregados no ato do {()rneciml;;"nto do objeto licitado ou em conexao com

elc. ainda que acontecido em dcpendencia 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

preven<;: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 pagamento ao MUNICIPIO, nem podera onerar 0 objeto desta
Ata. renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualque1' vinculo de solidariedade, ativa ou

passlva.

7.3. f:: expressamente proibida ao fornecedor a veicula\(ao de publicidade acerca da Ata, salvo se
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11Оиуег pIevia autoriza<;ao do Municipio de Mercedes.

СLАПSПLА OITAVA - ОВRI(;А(�БЕS GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Пеvеl"а а FОRNЕСЕПОRА OL1Seryar, аiшiа, о segHinte:

8.1.1. Е expl'essamente proibida а contrata<;ao de seIvidor pertencente ао quadro de
pessoal do Municipio de Mercedes, ои que nele осире cargo de сопfiаща, durante а

vigel1cia desta Ata;

8.1.2. Е: еХрl'сssашепtе proibi(1a, taml1cm, а veicula�ao (ie pllbIicidadc асегса desta Ata,
salvo se houvel' prc\;ia аlltогizЩ:<-iо (10 MlJNICIPI0.

Cl,AtJS(J(..JA NONA - DAS СОNDl<�БЕS ПЕ ЕХЕсп<::Ао

9.1 - As c0l1trata<;5es (1есопепtеs (1а presente Ata (1е RegistI'o de Pre<;os serao formalizados pela

I'etira<la (Ia Or(iem de Сошрга pela (ietentora.

9.2 А dеtепtога da ргеsепtе Ata de Rcgistro de Prc<;os sera obrigada а аtепdег todos os pedidos

cfetuados duгапtе а vigепсiа desta Ata, mcsmo qlle а схесщао deles с1есоггепtеs estiver pl'cvista

para (1ata posterior а <10 sell vспсiшеl1tо.

9.3 Toda contrata<;ao devera ser efetuada medial1te solicita<;ao da ul1idade requisitante, а qual devera

ser feita atraves de Огdеш de Сошрга competente.

9.4 А сшргеsа {огпесеdога, qual1do do recebimento da Or(lem de Сошрга, а mesma deyera sel'

de\!olvicla, jlшtаШСl1tс "0111 а Nota Гisсаl а que St' [сУеге, а fiш (le SCI' al1cxa(ia ао pгo"esso (ie

аdllliпistгауао (1а ata.

СLАПSULА DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de iпехесщао total ои parcial, епо de ехеси<;ао, ехеси<;ао imрегfеita, atraso

injustiticado е iпаdiшрlеmеl1tо (1е cada ajuste I'cpI'csentado pela Огdеш de Соmрга, sиjеitапi а

detel1tol'a da Ata, t\s репаlidд(1еs previstas по аl1, 87 <1а Lei Federall1° 8.666/93, das qHais destacam

se:

10.1.1 Multa (ii{tria de O,5��) (cinco (1Ccimos рог cellto) sobre о valor total da Ata, pelo

cIеSСШnРl'iшеl1tо de obriga<;5es fixac1as.

10.] .2 Advertencia, шиltа de 1 О % (dez por сепtо) sobre о valor total da Ata е sиsрепsао

tешропiriа do direito de licitar е сопtl'аtаг С0111 о MlJNIC[PIO е pessoas jиridicas реl0
IllCSIllO controladas ои SUЬVСl1сiопа(!аs, pelo prazo (Ie ate 2 (dois) anos, по caso de

iпехесщ:ао tota! OLI parcial �io oh.jeto. serн prejtliz;o (Ias del11ais соrпiпщ:оеs legais.

10.1.З lшре(Нmепtо de liсitю' е de сопtгаtю' сот а Аdшiпistга9ао PиbIica е pessoas

juridicas pela tnestna controladas ои suЬvепсiопаdas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,

р
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enquanto perdurarem os motivos detenninantes da puni<;ao ou ate que seja promovida a

reabilita9ao 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 retardmnento da execu<;ao do objeto do Pregao;

10.1.3.3 Nao mantivcr a proposta, injustificadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer declara<;ao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiseal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na cxeew;ao da Ata.

10.1.4 declarayao de inidoneidade para eontratar eom a Administra9ao Publiea, ate que seja

promovida a reabilita<;āo, faeultado a detentora da Ata o pedido de reconsidera<;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 no:> sub-itens aciuJa podcn1o seI' descontados dos

pagamentos devidos peIa Administral(ao.

10.3 Da aplicayao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, eabenl reeurso no prazo de 05

(cinco) diasuteis, contados da intima<;ao, o 'lual deveni ser apresentado no mesmo loca1.

10.4 O recurso ou o pedido de rcconsidera<;3o relativos as penalidades aeima dispostas seni dirigido

ao Secretario da unidade requisitante, o qua1 decidira o recurso no prazo de 05 (einco) dias Llteis e o

pedido de reconsidera<;āo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLAuSULA DtCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;OS
11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alterayāo das condic;5es para a concessāo de reajustes em

faee de altera<;ao dos preyos. comprovadamente. praticados no mercado. com a finalidade de

manter o equil ibrio economico e financciro da avenl(a.

CLAlJSlJLA OECJMA SEGlJNOA - OO CANCELAMEN'rO OA ATA DE REGJSTRO OE
PRE('OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre90s podenl ser cancelada, de pleno direito peIa

admiuistra9āo, quando:

P6c

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 Parana

Ala de Registro de Preqos n° 6812017

12.1.1 - a delenlora nào cumprir as obrigac;òes conslantes desta Ata;

12.1.2 - a dctcntora nào retirm' qualquer Ordem de Compra, no prazo cstabelecido e a

Administrae;ào nào aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora del' causa a rescisào administrativa de ata decorrente de registro de pre90s,

a criterio da Administrac;ào: observada a 1egis1ac;ào em vigor;

12.1.4 em qualquer das hip6leses de inexecw;ào tola1 ou parciaJ de ata decorrente de registro

de preyos, se assim for decidido peJa Administrac;ào, com observuncia das disposiyòes

legais;

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

detentora nào acatar a revisào dos mesmos;

12.1.6 - pOI' razòes de interesse pùb1ico devidamente demonstradas e justìticadas pela

Administrac;ào.

12.2 A comunicac;ào do cm1celamento do prec;o registrado. nos casos previstos neste item, sera fcita

pOI' correspondencia com aviso de recebimento, junumdo-se o comprovante ao processo de

administrac;ào da presente Ata de Registro de Pre<;:os. No caso de seI' ignorado, incel10 ou

inacessivel o endere90 da detenlora, a comunicac;ào sera leila por publicw�ào no Diàrio Olicial do

Municipìo, pOI' 2 (duas) vezcs consccutivas, considerando-se cancclado o prec;o e rcgistrado a partir

da ùltima publicac;ào.

12.3 Pe1a detentora, quando, mediante s01icitac;ào pOI' escrito, comprovar estar impossibilitada de

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

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

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

12.3.1 - A solicitayào da detentora para cance1mnento dos preyos registrados deveni seI'

f()rmu1ada com antecedència de 05 (cinco) dias, facultada a Administrayào a aplicayào das

pena1idades previstas na CI.ausu1a Decima, caso nào aceitas as razòes do pedido.

CLAlJSlJLA J)tCIMA TERCEIRA - J)A AlJTORIZA<;�ÀOPARA AQlJISI<;:ÀO

13.1 - A comratayào dos itens objeto da presente Ata de Registro de Prec;os serào autorizadas. em

cada caso, pelo Ordenador de Despcsa correspondcnle, sendo obrigatòrio informar ao Setor de

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

das aquisi9òes.

13.1.1 - A emissào das notas de empenho, sua retifica�ào ou cancelamento, total all
parcia1 serào, igua1mente, autorizados pe1a mesma autoridade, ou a quem esta delegar a

competencia para tanto.
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CL.ÁlJSlJLA nECIMA QUARTA - nAS COMUNICA<:()ES
14.1 - As cCHmmicayòes entre as pm1es, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata. serào feitas sempre pOl' escrito.

CLÁllSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSI(�()ES FINAIS

15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL nO 24/2017 e a proposta da detentora

da presente ala classiiicada cm 1° lugar no cel1amc supra mencionado.

15.2 A execul(ào da Ata de Registro de Prel(os será disciplinada pelas disposil(òes legais e

regulamentares aplicáveis às obrigal(òes 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 Mlmicipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuyào e fiscalizayào do O�jeto deste contrato serào de responsabilidade do(a)

Secretário(a) de Assistencia Social.

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

Municipal nO 146/201 L no que nào colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.

Subsidiariamente, aplicar-se-ào os princfpios gerais de direito.

CLÁIISIILA DECrMA SEXTA- no FORO

16.1 -As questòes decorrentes da execuyào desta Ata, que nào possam ser dirimidas

administrativamente, serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Càndido

Rondon-PR. com exclusào de qualquer outro, pOl' mais privilegiado que seja.

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

teor e forma, para que surtam urn só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, MlJNICfPIO e FORNECEDORA. e pelas test unhas abaixo.

e 24 de fevereiro de 2017.

�n I�· . .{ Lro .
. umcipio�er es

MUNICIPIO

Testemunhas:

. ldrea R. Alves H,Ùlll

RO nO 7.170.368-1

V son Martins

RO n° 4.491.835-8
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