
Município. de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços n° 19212017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 192/2017

VALIDADE: 05 (cinco) meses

Ata n° 192/2017

Identificação: 2922017

o Município de Mercedes, 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

representada por sua Prefeita, Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de Mercedes,

Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nO. 886.335.359-04, portador da Carteira de Identidade n°.

5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa Noezeli

Kohls 93698860015, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 24.033.578/0001

02, isenta de Inscrição Estadual, com sede na Av. João XXIII, nO. 906, CEP 85.960-000, Centro, na

Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por sua microempreededora

individual, Sra. Noezeli Kohls, domiciliada na Av. João XXIII, nO. 906, CEP 85.960-000, Centro, na

Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, portadora da Carteira de Identidade nO. 7076031314,

expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob nO. 936.988.600-15, 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 n° 8.883 de 9 de junho de 1994, Lei Federal nO

10.520/2002 e Decreto Municipal nO 146/20 II e das demais normas legais aplicáveis e,

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 74/2017, para REGISTRO DE

PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de 28/07/2017, 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

re p n abilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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Municipio. de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 192/2017

1.1 - Atraves da presente ata fic'am registrados os seguintes preyos, para eventual fornecimento de

generos alimenticios diversos, destinados a alimentayao escolar, para consumo nas escolas e creche

da rede publica municipal de ensino do Municipio de Mercedes, durante 0 segundo semestre do ana

letivo de 2017, conforme abaixo especificados:

LOTE 13

Item Unid Qtd Descri�ao R$ Unit R$ Total

Ovos. Comuns; de galinha; acondicionados em

1 dz 200 p'mbalagem apropriada, que evite danos/quebras; 5,00 1.000,00

embalagem contendo 12 ovos (1 duzia); Cantu

1.000,00

- Valor total do Lote 13: R$ 1.000,00 (mil reais)

LOTE 14

Item Unid Qtd Descri�ao R$ Unit R$ Total

1 unid 20
Abacaxi. Medio, maduro, adequado para 0

4,00 80,00
r'onsumo. Ceasa

2 kg 400
Banana namca. Em pencas.. Adequadamente

3,30 1.320,00
embalada; adequada ao consumo humano.Ceasa

3 kg 700
jLaranja. Pera. Fresca; grauda; adequada ao

2,30 1.610,00
�onsumo.Ceasa

4 kg 700
IMaya. Tipo fuji; nacional; de primeira; madura;

4,00 2.800,00
pdequadamente embalada.Ceasa

5 kg 150
lMamao. Tipo formosa; maduro; de primeira; com

5,00 750,00
polpa firme e intacta.Ceasa

6 kg 20
Maracuja. De primeira; com tamanho e colorayao

8,00 160,00
uniforme; bem desenvolvido e maduro.Ceasa

kg 50
Melao amarelo; fresco, maduro; adequado ao

3,50 175,007
tonsumo.Ceasa

8 kg 20 Kiwi; maduro, adequado ao consumo.Ceasa 8,00 160,00

9 kg 40
Pera; importada, madura, adequada ao

8,00 320,00
tonsumo.Ceasa

10 kg 600 Melancia; madura, adequada ao consumo.Ceasa 2,50 1.500,00

11 band 20
Morango. Maduro, adequado ao consumo; bandeja

6,00 120,00
('om 200g.Ceasa

8.995,00

- Valor total do Lote 14: R$ 8.995,00 (oito mil, novecentos e noventa e cinco reais)

LOTE15
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Ata de Registro de Prer;os n° 19212017

Item Unid Qtd Descril;ào R$ Unit R$ Total

Abobrinha verde 10 qualidade, casca lisa, tamanho

1 kg 300 medio a grande, isenta de fungos e indicios de 4,00 1.200,00

germina<;:ào.Ceasa

Alface crespa de 13 qualidade; - com folhas

2 unid 80 ntegras, livres de fungos; transportadas em sacos 2,50 200,00

plâsticos transparentes de primeiro uso.Ceasa

Cenoura 10 qualidade, sem rama, fresca, compacta

3 kg 400
p firme, sem lesòes de origem fisicas ou mecânicas,

2,50 1.000,00
amanho e colora<;:ào uniformes, devendo ser bem

desenvolvida. Ceasa

Chuchu de 13 Qualidade - casca lisa, tamanho

4 kg 400 medio a grande, isenta de fungos e indicios de 2,50
1.000,00

germina<;:ào. Ceasa

5 unid 50
Couve-Flor de 13 qualidade, livres de fungos;

6,00 300,00
amanho de medio a grande. Ceasa

6 kg 600
Repolho de 10 qualidade. Verde. Liso; fresco; bem

2,50 1.500,00
iesenvolvido; firme e intacto.Ceasa

fomate tipo longa vida de 13 qtialidade; tamanho

7 kg 600 medio; consistência firme; sem sujidade; pele lisa, 5,00 3.000,00

ivre de fungos; apropriado ao consumo. Ceasa

Br6colis de 10 qualidade; fresco; livres de fungos;

8 kg 50 �mbalados adequadamente, tamanho de medio a 5,00 250,00

grande Ceasa

lBeterraba de 13 qualidade; tamanho medio; casca

9 unid 600 isa sem indicio de germina<;:ào; firme e intacta; 2,50 1.500,00

.senta de sujidade e objetos estranhos. Ceasa

lVagem Fresca, com colora<;:ào e tamanho

�niformes tipicos da variedade. Isento de danos

IFfsicos e mecânicos oriundos do manuselO e

10 kg 100
ransporte. Nào deve estar apresentando manchas,

8,00 800,00
machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou

putros defeitos que possam alterar sua aparência e

Rualidade. Livre de umidade externa anormal e

esiduos de fertilizantes. De colheita recente.Ceasa

. 10.750,00

- Valor total do Lote 15: R$ 10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais)

LOTE16
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Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 192/2017

Item Unid Qtd Descri�ăo R$ Unit R$ Total

I kg 35
Alho de la qualidade; Grupo comum, tipo

20,00 700,00
especial.Ceasa

Satata doce de 10 qualidade; consistencia firme;
2 kg 100 sem indicio de germinayao; isenta de sujidade. 2,00 200,00

Ceasa

Satata Inglesa, tipo monalisa de la qualidade;

3 kg 600 amanho medio; consistencia firme; sem indicio de 3,00 1.800,00

germinayao; isenta de sujidade. Ceasa

Cebola Seca de 1 a qualidade; tamanho de medio;

4 kg 300 casca integra sem fungos, consistencia firme, 2,50 750,00

embalada adequadamente.Ceasa

3.450,00

- Valor total do Lote 16: R$ 3.450,00 (tres mii, quatrocentos e cinquenta reais)

Valor total da Ata de registro de pre�os e de R$ 24.195,00 (vinte e quatro mii, cento e noventa

e cinco reais).

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

seguintes exigencias:

1.2.1 - Fornecer o objeto conforme solicitado no edita!.

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

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

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLĂUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos tera a validade de 05 (cinco) meses, expirando em 31

(trinta e um) de dezembro de 2017.

2.2 Nos termos do art. 15, Ş 4° da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de

Registro de Preyos, o Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisiyao, exclusivamente por

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

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

empresa detentora.

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

condiyoes constantes do Edital do PREGĂO PRESENCIAL n° 74/2017, que a precedeu e integra o

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

das partes.

CLĂUSULA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotac;ao
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Municipio. de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prec;os n° 192/2017

oryamentaria:

02.005.12.306.0004.2019 -Alimenta�ao Escolar e Nutri�ao.

Elemento de despesa: 33903205

Fonte de recurso: 000, 111

CLAuSULA QUARTA - 00 PAGAMENTO

4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fisca1 referente ao

fornecimento efetuado e devera conter 0 numero do Edita1 e assinatura do titu1ar da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

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

apresentar comprovayao re1ativa a manutenyao da regu1aridade fisca1 exigida no Edital de Licitayao

do Pregao Presencial n°. 74/2017.

4.3 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias ap6s 0 fornecimento do objeto, mediante a

emissao da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitani 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correyao

monetaria a ser calculada com base na variayao do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimp1emento e a data em queefetivamente ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes podera deduzir do montante a pagar os va10res correspondentes a

multas ou indenizayoes devidas pe10 fornecedor.

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

fornecimento.

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

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

inadimp1encia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preyOS ou correyao

monetaria.

CLAuSULA QUINTA - OA ENTREGA E 00 RECEBIMENTO
5.1 0 fOrnecimento sera fracionado e iniciara a partir de agosto de 2017 (dois mU e dezessete),

sendo que a entrega do ob;eto devera se dar em ate 05 (cinco) dias a contar do recebimento da

Ordem de Compra, onde se discriminara 0 ob;eto e quantidades requisitados, com a entrega no

Municipio de Mercedes, nos estabelecimentos de ensino em que se fizer necessario.

5.1.1 0 fornecimento atendera 05 estabe1ecimentos de ensino, sendo 03 situados na sede

municipal, 01 (um) no Distrito de Tres Irmas (distante 8Km da sede municipal) e 01 (um) no

Distrito de Arroio Gua9u (distante 11 Km da sede municipa1).

5.1.2 A entrega do objeto deveni ser efetuada no horario de expediente desta

municipa1idade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00h e das 13:30 as 17:00h),
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sendo qиe а mesma deve'ra ser acompanhada por representante da Secretaria reqиisitante

do objeto.

5.1.3. Excepcionalmente, mediante reqиerimento fиndamentado е deferido pela aиtoridade

competente do Mиnicipio, podera о prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

5.1.4 О Municipio fica desobrigado да ехесщзо total до objeto, caso пзо haja а real

necessidade de consumo do mesmo.

5.1.5. А entrega do objeto devera ser feita conforme reqиisiyao, para efeito de posterior

verificayao da conformidade do mesmo сот as exigencias do edital.

5.2 Na hip6tese da пзо асеitа'УЗО do objeto, о mesmo devera ser refeito pelo fornecedor по

prazo de 3 (tres) dias contados da поtifiса'УЗО da пао aceita'Yao.

5.3 О objeto sera recebido nos termos do art. 73 da Lei п.о 8.666/93, por Comissao designada para

tanto.

СLЛUSULА SEXTA - DAS OBRIGA<;OES

6.1 - 00 Mиnicipio:

6.1.1. Prestar as iпfоrmаубеs е os esclarecimentos atinentes ао fornecimento qиe

уеnhат а ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetиar о pagamento devido pelo fomecimento do objeto licitado, desde qиe

cиmpridas todas as exigencias deste Edital, seиs Anexos е da Ata;

6.1.3. Comиnicar oficialmente ао fomecedor qиaisqиer falhas е defeitos verificados;

6.1.4. Vistoriar о objeto da licitayao, а fim de verificar sиa compatibilidade сот а

especificayao tecnica constante do instrиmento convocat6rio е seиs anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscaisl fatиras а efetiva ехесщао do objeto desta Ata, conforme

ajиste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar а Oetentora da Ata penalidades, qиando for о caso;

6.2 Оа Oetentora da Ata:

6.2.1. Pagar todos os tribиtos qиe incidam ои уеnhат а incidir, direta ои indiretamente,

sobre os servi90S prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas сопdiубеs, os acreSClmos ои sирrеssбеs qиe se fizerem

necessarios по qиantitativo do objeto, ate о limite de 25% (vinte е cinco por cento) do
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va10r contratado;

6.2.3. Executar o objeto, no preero, prazo e forma estipu1ados na proposta;

6.2.4. Manter durante toda a execuerāo do contrato, em compatibilidade com as obriga<;5es

assumidas, todas as condier5es de habilitaerāo e qualificaerāo exigidas na 1icitaerā0;

6.2.5. Indicar o responsave1 por representa-1a na execuerāo do Contrato, assim como a(s)

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

6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especifica<;5es e/ou condier5es constantes

deste Edital de Pregāo e em seus Anexos;

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

subcontrata<;5es nāo 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 dol0, quando do fornecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados peio MUNICIPIO, obrigando

se a atender, de imediato, todas as reclamaer5es a respeito da qualidade e desempenho do objeto

fornecido;

6.2.10 Comunicar por escrito o MUNICIPIO qualquer anormalidade de carciter urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;ōES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigaer5es SOClaIS

previstos na legisla<;āo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nāo manterāo nenhum vinculo empregaticio com o

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigaer5es estabelecidas na

legis1aerā0 especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem

vitimas os seus empregados no ata do fornecimento do objeto licitado ou em conexāo 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 fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por

preven<;āo, conexāo ou continencia; e
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7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais

da adjudicacrào do objeto do Pregào.

resultantes

7.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta chlusula, nào

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICfPIO, nem podenl onerar o objeto desta

Ata, renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva.

7.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veiculacrào de publicidade acerca da Ata, salvo se
houver previa autorizacrào do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - OBRIGA<;ÒES GERAIS DA FORNECEDORA
8.1. Devenl a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a contratacrào de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confiancra, durante a

vigencia desta Ata;

8.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculacrào de publicidade acerca desta Ata.

salvo se houver previa autorizacrào do MUNICfPIO.

CLAuSULA NONA - DAS CONDI<;ÒES DE EXECU<;ÀO

9.1 - As contratacròes decorrentes da presente Ata de Registro de Precros serào formalizados pela

retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preyos sera obrigada a atender todos os pedidos

efetuados durante a vigencia desta Ata, mesmo que a execuyào deles decorrentes estiver prevista

para data posterior à do seu vencimento.

9.3 Toda contratacrào devera ser efetuada mediante solicitacrào da unidade requisitante, a qual devera

ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra e fornecimento do objeto,

devera devolve-Ia juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser anexada ao processo

de administracrào da ata.

CLAuSULA DtCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 A Detentora, total ou parcialmente inadimplente, estara sUJelta à aplicacrào das sancròes

previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber:

10.1.1 Advertència, nas hip6teses de execu�ào irregular de que nao resulte prejuizo para o

fornecimento;

10.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) do vaior do contrato por dia de
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atraso injustificado na ptovidencia necessária, e de 1% por dia após o 30° dia de atraso,

acumulada com as multas cominatórias abaixo:

10.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor do total do contrato por faltas

medias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos e, na sua

reincidencia, esse percentual será de 10% (dez por cento);

10.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, nas hipóteses de

inexecu<;ào total, com ou sem prejuizo para o ente publico contratante.

10.1.3 Suspensào temporária do direito de participar em licitac;:ào por prazo nào superior a 2

(dois) anos, entre outras, no caso de inexecuc;:ào total ou parcial do objeto;

10.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administrac;:ào, e descredenciamento do

Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo minimo de 2 (dois) anos e máximo de 5

(cinco) anos, entre outras, quando:

10.1.4.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nào celebrar o

contrato;

10.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da execuc;:ào de seu objeto;

10.1.4.3 Nào mantiver a proposta;

10.1.4.4 Falhar gravemente na execuc;:ào do contrato;

10.1.4.5 Na reiterac;:ào excessiva de mesmo comportamento já punido ou omissào de

providencias para reparac;:ào de erros.

10.1.5 Declarac;:ào de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrac;:ào Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;:ào ou ate que seja promovida a

reabilitac;:ào perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes

hipóteses:

10.1.5.1 Apresentar documentac;:ào falsa exigida para o certame;

10.1.5.2 Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

10.1.5.4 Fraudar na execuc;:ào do contrato.

10.2 Na aplica�ào de sanc;ào será assegurada a observancia do contraditório e da ampla defesa, bem

como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsiderac;:ào, na forma do art. 109 da Lei n.O

8.666/93.
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10.3 As sащбеs devera ser aplicadas сот а observancias dos princlplOs da razoabilidade е

proporcionalidade, а vista da natureza е gravidade da infra9ao cometida.

10.4 Comprovado impedimento ои reconhecida for9a maior ои caso fortuito, devidamente

justificado е aceito реlа Administra9ao Publica, ficara о fornecedor isento das penalidades.

10.5 As sащбеs advertencia, de suspensao de licitar е contratar сот а Administra9ao Publica, de

impedimento de licitar е contratar е de declara9ao de inidoneidade, poderao ser aplicadas ао

fornecedor juntamente сот а de multa prevista по subitem 10.1.2.

10.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas по prazo тахјто de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notifica9ao, podendo а autoridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ао contratado.

CLA.USULA OECIMA PRIMEIRA - ОО REAJUSTAMENTO ОЕ PRE<;OS

11.1 - О pre90 registrado пао sofrera qualquer reajuste durante а vigencia da contrata9ao, ressalvada

а possibildiade da recomposi9ao do equilibrio есопбmiсо-fiпапсеiго, па forma do art. 11, 9 30, do

Decreto Municipal п.О 096, de 5 de setembro de 2016, е do art. 65, 11, "d", da Lei п.О 8.666/93.

CLA.USULA OECIMA SEGUNOA - ОО CANCELAMENTO ОА АТА ОЕ REGISTRO ОЕ

PRE<;OS

12.1 - А presente Ata de Registro de Pre90s podera ser cancelada, de рlепо direito реlа

administra9ao, quando:

12.1.1 - а detentora пао cumprir as оЬгigа9беs constantes desta Ata;

12.1.2 - а detentora пао retirar qualquer Ordem de Compra, по prazo estabelecido е а

Administra9ao пао aceitar sua justificativa;

12.1.3 а detentora der causa а rescisao administrativa de ata dесопепtе de registro de

pre90s, а criterio da Administra9ao; observada а legisla9ao ет vigor;

12.1.4 ет qualquer das hip6teses de inexecu9ao total ои parcial de ata decorrente de

registro de pre90s, se assim for decidido реlа Administra9ao, сот observancia das disроsi9беs

legais;

12.1.5 os pre90s registrados se apresentarem superiores aos praticados по mercado, е

а detentora пао acatar а revisao dos mesmos;

12.1.6 - por гazбеs de interesse publico devidamente demonstradas е justificadas реlа

Administrayao.

12.2 А сотипјса9ао do cancelamento do pre90 registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

por correspondencia сот aviso de recebimento, juntando-se о comprovante ао processo de
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administracyao da presente Ata" de Registro de Precyos. No caso de ser ignorado, incerto ou

inacessive1 o enderecyo da detentora, a comunicacyao seni feita per pub1icayao no Diario Oficia1 do

Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cance1ado o precyo e registrado a partir

da ultima pub1icacyao.

12.3 Pe1a detentora, quando, mediante solicitayao por escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Precyos, ou, a juizo da Administracyao, quando

comprovada a ocorrencia de qua1quer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei

Federa1 8666/93, a1terada pe1a Lei Federa1 8883/94.

12.3. I - A solicitacyao da detentora para cance1amento dos precyos registrados devera ser

formu1ada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada a Administracyao a ap1icacyao das

pena1idades previstas na C1ausu1a Decima, caso naD aceitas as razoes do pedido.

12.4 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administracyao no caso de cance1amento

decorrente da inexecucyao tota1 ou parcia1 por parte da detentora.

CLAuSULA DtCIMA TERCEIRA- DA AUTORIZA<;Ao PARAAQUISH;Ao

13.1 - A contratacyao dos itens objeto da presente Ata de Registro de Precyos serao autorizadas, em

cada caso, pe10 Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigat6rio informar ao Setor de

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

das aquisicyoes.

13.1.1 - A emissao das notas de empenho, sua retificacyao ou cance1amento, tota1 ou

parcia1 serao, igua1mente, autorizados pe1a mesma autoridade, ou a quem esta de1egar a

competencia para tanto.

CLAuSULA DtCIMA QUARTA - DAS COMUNICA<;OES

14.1 - As comunicacyoes entre as partes, re1acionadas com o acompanhamento e contro1e da presente

Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLAuSULA DtCIMA QUINTA - DAS DISPOSI<;OES FINAIS

15.1 - Integram estaAta, o edita1 do PREOAo PRESENCIAL nO 74/2017 e a proposta da detentora

da presente ata classificada em 1 ° 1ugar no certame supra mencionado.

15.2 A execucyao da Ata de Registro de Precyos sera discip1inada pe1as disposicyoes 1egais e

regu1amentares ap1icaveis as obrigacyoes ora contraidas, especia1mente a Lei Federa1 n.o 8.666, de

21/06/1993, Lei Federa1 n.O 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipa1 n.o 023/2007, de 27/03/2007

e o Decreto Municipa1 n° 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 A execucyao e fisca1iza9ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)

Secretario(a) de Educa9ao e Cultura.

15.4 Os casos omissos serao reso1vidos de acordo com a Lei Federa1 8.666/93 e pe10 Decreto
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Municipal n° 096/2016, no que nào colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 00 FORO

16.1 - As quest6es decorrentes da execuyào 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 um só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

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

... d Ld
umclplO e erce

CONTRATANTE

[liMercede:t:R, H�d� 2017.

NOC�S 93698860015
CONTRATADA

Testemunhas:

Il
Vilson Martins

RG n° 4.491.835-8

�hm,&e£
G�on Ba;kes

RG n° 6.236.284-7
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