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o Mooicípio 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. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dl'. Oswaldo Cruz, nO 331, Centro, 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 SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Jardim Cosméticos Ltda.

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO. 23.720.752/0001-22 Inscrição

Estadual nO 170/0009599, com sede na Rua José Bonifácio, nO. 610, sala 02, CEP 99.740-000,

Centro, na Cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grando do Sul, neste ato representada por

sua sócia administradora, Sra. Denise Cima Szymanski, residente e domiciliada na Rua José

Bonifácio, nO. 08, CEP 99.740-000, Centro, na Cidade de Barão de Cotegipe, Estado do Rio Grande

do Sul, portadora da Carteira de Identidade nO. 1076888419, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF

sob n°. 969.379.980-15, a seguir denominada FORNECEDORA, nos tennos 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 MW1icipal nO 146/2011 e das demais

normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 9/2017, para

REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de 27/01/2017,

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.

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

empresa para fornecimento de fraldas geriátricas e fraldas infantis, para auxílio a m�í.cipes

carentes atendidos pela Secretaria de Saúde do Mooicípio de Mercedes, durante o exerClClO de
2017, confornle abaixo especificados:
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ITEM QTD UNID DESCRI<;AO DO OBJETO R$ UNIT R$TOTAL

raldas descartaveis; infantis; formato

atomico; elastico de ajuste ao corpo;

6 30 pct obertura filtrante; at6xica; barreiras de 20,90 2.090,00

Ultipla prote�ao; pacote com 38

idades; acima de 10kg; tam G; Jardim

raldas descartaveis; infantis; formato

atomico; elastico de ajuste ao corpo;

7 100 pct
obertura filtrante; at6xica; barreiras de

18,40 552,00
ultipla prote�ao; pacote com 32

idades; acima de 15kg; tam GG;

ardim

Valor total da Ata: R$ 2.642,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais)

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

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fomecer 0 objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Podera uti1izar-se da Ata de Registro de Preyos qualquer 6rgao ou entidade da

Administrayao que nao tenha participado do certame, mediante previa consu1ta ao 6rgao

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAuSULA SEGUNDA- DAVALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos tera a validade de 09 (nove) meses, expirando em 31

(trinta e um) de dezembro de 2017.

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 sera obrigado a aquisi�ao, exclusivamente por

seu intemledio, 0 objeto referido na Clausula 1, podendo uti1izar, para tanto, outros meios, desde

que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indeniza�ao de qualquer especie a

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiyao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao preyo, as clausulas e

condi�oes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL nO 9/2017, que a precedeu e integra 0

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

das partes.

CLAUSULATERCElRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisi�ao correrao por conta da seguinte dotayao

or�amentaria:
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02.007.10.301.0006.2027 - Programa Estrategico de Aten�ao Primaria.

Elemento de despesa: 33903203

Fonte de recurso: 000, 505, 495

CLAuSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fisca1 referente ao

fomecimento efetuado e devera conter 0 nllinero do Edita1 e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Mwlicipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fomecedor, se este, à epoca correspondente, nâo

apresentar comprova<;âo relativa à manuten<;âo da regularidade fiscal exigida no Edita1 de Licita<;âo

do Pregâo Presencia1 nO. 9/2017.

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<;âo

monetana a ser calculada com basena varia<;âo 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 podera deduzir do montante a pagar os va10res correspondentes a

mu1tas ou indeniza<;òes devidas pelo fomecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nâo isentara 0 fomecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

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

quaisquer obriga<;òes financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pre<;os ou corre<;âo

monetaria.

CLAuSULAQUINTA- DAENTREGA E DO PRAZO
53.1 0 fomecimento iniciara a partir de abril de 2017 (dois mil e dezessete), sendo que a entrega do

objeto dar-se-à em ate 10 (dez) dias ap6s sua solicita<;âo, mediante e de acordo com a entrega da

Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, junto a Secretaria de Saude,

no endere<;o indicado no preâmbulo do Edital.

5.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no horano de expediente desta

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

sendo que a mesma deverâ ser acompanhada por representante da Secretaria de Saude do

Municipio de Mercedes.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade

competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do objeto ser prorrogado.
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5.1.3 O Municipio fiea desobrigado da exeeu�ao total do objeto, easo nao baja a real

neeessidade de eonsumo do mesmo.

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

verificayao da conformidade do mesmo com as exigencias do edital.

5.2 Na bip6tese da nao aeeita�ao do objeto, o mesmo devera ser refeito pelo forneeedor no

prazo de 5 (eineo) dias contados da notifica�ao da nao aeeita�ao.

CLAuSULA SEXTA- DAS OBRIGA<;OES
6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informa�oes e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.1.2. Efetuar o pagamento devido pela fomecimento 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 licita�ao, a fini de verificar sua compatibilidade corn a

especifica�ao tecnica constante do instlUmento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas a efetiva execu�ao do objeto desta Ata, conforme

ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar ă. 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 servi�os prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condi�oes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem

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

contratado;

6.2.3. Executar o objeto, no pre�o, prazo e forma estipu1ados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade corn as obriga90es

assumidas, todas as condi90es de habili�ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

6.2.5. Indicar o responsăvel por representă-Ia na execu�ao do Contrato, assim coma a(s)

pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-Io;
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6.2.6. Efetuar 0 fornecimento dentro das especifica�5es e/ol1 condi95es constantes deste

Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7. Execl1tar diretamente a Ata, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontrata95es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICIPIO 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 MUNICIPIO, obrigando

se a atender, de imediato, todas as reclama95es 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;

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

7.1. Adicionalmente, devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obriga�5es SOClalS

previstos na legisla9ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obriga95es estabelecidas na legisla�ao

especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus

empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou em conexao com ele, ainda que

acontecido em dependencia da Sede Administrativa do MUNICIPIO;

7.1.3. Assl1mir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fomecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

preven9ao, conexao ou continencia; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resu1tantes da

adjudica9ao 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, remmciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

paSSlva.

7.3. E expressamente proibida ao fomecedor a veicula�ao de publicidade acerca da Ata, salvo se

houver previa autoriza9ao do Municipio de Mercedes.
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CLAuSULAOITAVA- OBRIGA<;OES GERAIS DAFORNECEDORA
8.1. Devera а FORNECEDORA observar, ainda, о seguinte:

8.1.1. Е expressamente proibida а contrata�ao de servidor pertencente ао quadro de pessoal
do Municipio de Mercedes, ои que nele осире cargo de confian�a, durante а vigencia desta

Ata;

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

CLAuSULANONA- DAS CONDI<;OES DE EXECU<;AO
9.1 - As сопtrаtа�беs dесолепtеs da presente Ata de Registro de Pre�os serao formalizados pela

retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2 А detentora da presente Ata de Registro de Pre�os sera obrigada а atender todos os pedidos

efetuados durante а vigencia desta Ata, mesmo que а execи�ao deles dесолепtеs estiver prevista

para data posterior а do seu vencimento.

9.3 Toda contrata\tao devera ser efetuada mediante solicitayao da unidade requisitante, а qual devera

ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 А empresa fomecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, а mesma devera ser

devolvida, juntamente сот а Nota Fiscal а que se refere, а бт de ser anexada ао processo de

administra�ao da ata. .

CLAuSULA DEClМA - DAS PENALIDADES

10.1 Os casos de inexecu�ao total ои parcial, ело de ехесщ�ао, execи�ao imperfeita, atraso

injustificado е inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Compra, sujeitara а

detentora da Ata, as penalidades previstas по art. 87 da Lei Federal по 8.666/93, das quais destacam

se:

10.1.1 Multa diaria de 0,5% (cinco decimos por cento) sobre о valor total da Ata, pelo

descumprimento de оЬrigа�беs fixadas.

10.1.2 Advertencia, multa de 1 О % (dez por cento) sobre о valor total da Ata е suspensao

temporaria do direito de licitar е contratar сот о МUNICIPIO е pessoas juridicas pelo
mesmo controladas ои subvencionadas, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, по caso de

inexecu�ao total ои parcial do objeto, sem prejuizo das demais сотiп�беs legais.

10.1.3 Impedimento de licitar е de contratar сот а Administra\tao РиЬНса е pessoas

juridicas pela mesma controladas ои subvencionadas, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni�ao ои ate que seja promovida а

reabilita�ao perante а рrбрriа autoridade que арliсои а penalidade, garantido о direito а

ampla defesa е contradit6rio, quando:
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10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execuyao 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 declarayao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execuyao daAta.

10.1.4 declarayao de inidoneidade para contratar com a Administrayāo Publica, ate que seja

promovida a reabi1itayao, facu1tado a detentora da Ata o pedido de reconsiderayao 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 ser descontados dos

pagamentos devidos peIa Administrayao.

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

(cinco) dias uteis, contados da intimayao, o qual devera ser apresentado no mesmo local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsiderayao relativos as penalidades acima dispostas sera dirigido

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

pedido de reconsiderayao, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLAuSULA DtCIMAPRIMElRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;OS
11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alterayao das condiyōes para a concessao de reajustes em

face de alterayao dos preyos, comprovadamente, praticados no mercado, com a finalidade de

manter o equilibrio economico e financeiro da avenya.

CLAuSULA DtClMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Preyos podera ser cancelada, de pleno direito peIa

administrayāo, quando:

12.1.1 • a detentora nāo cumprir as obrigayōes constantes desta Ata;

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

Administrayāo nāo aceitar sua justificativa;
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12.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de registro de preyos,

a criterio da Administrayoo; observada a legislayao em vigor;

12.1.4 em qualquer das hip6teses de inexecuyào tota! ou parcial de ata decorrente de registro

de preyos, se assim for decidido pela Administrayao, com observancia das disposiyòes

legais;

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

detentora nao acatar a revisào dos mesmos;

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

Administrayao.

12.2 A comunicayao do cancelamento do preyo registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

por correspondència com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de

administrayao da presente Ata de Registro de Preyos. No caso de ser ignorado, incerto ou

inacessivel o endereyo da detentora, a comunicayao sera feita por publicayào no Diario Oficial do

Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preyo e registrado a partir

da ultima publicayao.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitayao pOI' escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Preyos, ou, a juizo da Administrayao, quando

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

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

12.3.1 - A solicitayao da detentora para cancelamento dos preyOS registrados devera ser

tòrmulada com antecedència de 05 (cinco) dias, facultada a Administrayao a aplicayao das

penalidades previstas na Clausula Decima, caso nao aceitas as razòes do pedido.

CLÀUSULA DECIMATERCEIRA- DAAUTORIZA«;AO PARAAQUISI«;AO
13.1 - A contratayao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preyos serao autorizadas, em

cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigat6rio informar ao Setor de

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

das aquisiyòes.

13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retificayao ou cancelamento, total ou

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

competència para tanto.

CLA.USULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;ÒES
14.1 - As comunicayòes entre as partes, relacionadas com O acompanhamento e controle da presente

Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLÀUSULA DECIMA QUINTA- DAS DISPOSI«;ÒES FINAIS

. Pa 8/9 .

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PRo �g
e-maU: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 .'

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Pre90s n° 108/2017

15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÀO PRESENCIAL n° 9/2017 e a proposta da detentora

da presente ata c1assificada em 1 ° lugar no certame supra mencionado.

15.2 A execu�ào da Ata de Registro de Pre�os será disciplinada pelas disposi�oes legais e

regulamentares aplicáveis às obriga�oes 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 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execu�ào e fiscaliza�ào do Objeto deste contrato serào de responsabilidade do(a)

Secretário(a) de Saude.

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

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

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

CLÁUSULADECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - As questoes 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 exclusào 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 urn s6 efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes, MUNICIPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.

Mercedes - PR, em 28 de mar�o de 2017.
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