
Município de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nO 20212016

ITEM QTD UND DESCRiÇÃO RS UNIT RSTOTAL

Treliça; Q 15 ou Q30; base de alumínio

1 35 m para montagem em portal de entrada da 75,00 2.625,00

festa

2 105 m
Disciplinador, tipo grade educativa; base

10,37 1.088,05
.e ferro, medindo Im (alt) x 3m (comp)

Valor do Lote 03: RS 3.713,05 (três mil, setecentos e treze reais e cinco centavos)

LOTE 04 - PALCOS

ITEM QTD UND DESCRiÇÃO RS UNIT RSTOTAL

Palco; 10m x 8m; cobertura de alumínio'

pé direito de Q30 com 8m de altura;

cobertura com Q50 com lona anti chama

I I unid
sombrite nas laterais; tablado com 1,5rr

6.200,00 6.200,00
do solo, em madeirite 15mm; guard,

corpo nas laterais e fundo; escada; :

extintores de CO2 , alvará d(

responsabilidade técnica

Palco. 10m x 6m; 1,5m de altura'

2 I unid estrutura metálica; tablado de madeira ou 3.000,00 3.000,00

compensado naval; 2 escadas de acesso

Palco. 9m x 6m; I m de altura; estrutura

3 I unid metálica; tablado de madeira Ot 2.000,00 2.000,00

compensado naval

Valor do Lote 04: RS 11.200,00 (onze mil c duzentos reais)

LOTE 05 - CAMARIM

ITEM QTD Ul"D DESCRIÇÃO RS UNIT RSTOTAL

Camarim, com estrutura; composição: I

I I unid tenda 5x5m, com tablado em piso deek" 1.300,00 1.300,00

fechamentos laterais

Valor máximo do Lote 05: RS 1.300,00 (um mil e trezentos reais)

Valor total da Ata: RS 16.214,00 (dezesseis mil, duzentos e catorLe re:lis).

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria deverá atender às

seguintes exigências:

1.2.1 - Prestar os serviços conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
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Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao

órgão gerenciador. desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 05 (cineo) meses. contados a partir da

emissão.

2.� Nos tennos do art. 15, S 4° da Lei Federal 8666/93. durante o prazo de validade desta Ata de

Registro de Preços, o Iv\unicípio de Mercedes não será obrigado á aquisição. exclusivamente por

seu intennédio. o ohjeto referido na Cláusula I, podendo utilizar. para tanto. outros meios. desde

que permitidos em lei. sem que. desse tàto, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie á

empresa detentora.

:U Em cada aquisição decorrente desta Ata. serão observadas. quanto ao preço, as cláusulas e

condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nO 85/2016. que a precedeu e integra o

presente instnllnento de compromisso. independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento

das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

02.010.23.691.0011.2048 - Realização de Exposições, Feiras e Festas.

Elemento de despesa: 33903922,33903923

Fonte de r('eurso: 000; 056; 505

02.014.23.695.0012.2051 - Promoção de Enntos Turísticos (' d(' Gastronomia.

Elemento de despesa: 33903922,33903923

Fonte de recurso: 505

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - O pedido de pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota Fiscal referente à locação

ctetuada ao Município e deverá conter o número do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Município de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor. se este, à época correspondente. não

apresentar comprovação relativa á manutenção da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitação

do Pregão Presencial nO. 85/2016.

4.3 O pagamento será efetuado até o 10° (décimo) dia do m�s subsequente ao da entrega do objeto e

da respectiva, ota Fiscal.

4.3.1 A mora injustilicada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de correção
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monetária a ser calculada com base na variação do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar o adimplemcnto e a data em que efetivlilllente ocorreu.

4.4 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

4.5 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento scrá efetuado a Detentora da Ata enqUlU1to pendente de liquidação

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas. em virtude de penalidade ou

inadimplência. sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção

monctária.

CLÁUSULA QUlNTA- DA ENTREGA E DO PRAZO

5. I. A instalação objeto locado. por parte da contratada, deverá iniciar a partir da emissão da Ordem

de Fomecimento, mediante requisição de materiais e serviços e/ou ordem de compra. A contratada

deverá entregar o objeto locado. devidamente montado e em plenas condições de segurança e

utilização, em local previamente acordado entre as partes, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do

inicio do evento para o qual o objeto far-se-á necessário. A retirada do mesmo deverá dar-se dentro

do período máximo de 05 (cinco) dias após a realização do evento que necessitou do mesmo. satvo

disposicões em contrário.

5.2 - O Municípiofica desobrigado da execução total do processo ticitatório, caso não haja a reat

necessidade de utilização do objeto.

5.3 Todas as despesas com relação ao objeto correrão por conta da FORNECEDORA.

5.4 No caso de não cumprimento ou inobservância das exigências pactuadas para o fornecimento,

nos termos das previsões deste Edital e de seus Anexos, notadamente no que se refere a qualidade

da reforma, deverá o fornecedor providenciar a substituição do objeto imediatamente após

recebimento da notiticação, sem ônus para o Município de lvlercedes e sem prejuizo da aplicação

das penalidades cabiveis.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES

6.1 - Do Município:

6.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fomecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor:

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

cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Ancxos e da Ata:
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6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verificados:

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitação. a fim de verificar sua compatibilidade com a

especificação técnica constante do instrumento convocatório e scus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais! faturas a efetiva execução do objeto desta Ata, conforme

ajuste representado pela ota de Empenho;

6.1.6. Aplicar à Ddt:ntora 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 serviços prestados:

6.2.2. Aceitar. nas mesmas condições, os acreSCll1lOS ou supressões que se fizerem

nt:cessários no quantitativo do objeto, até o limitc Ot: 25% (vinte e cinco por cento) do valor

contratado;

6.2.3. Executar o objeto. no preço, prazo e fomla estipulados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações

assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.2.5. Indicar o responsável por reprt:sentá-la na t:xecuçào da Ata. assim como a(s)

pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substitui-lo;

6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes

deste Edital de Pregão e em seus Anexos:

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

subcontratações não autorizadas pelo município de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a

terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo. quando do fornecimento do objeto;

6.2.9. Pn:star lodos os esclarecill1t:ntos que fort:m solicitados pdo MUNICÍPIO, obrigando

se a atender. de imedialo. todas as reclamações a respeito da qualidade e desempenho do

objeto fornccido:

6.2.10 Comunicar por escrito o MUNICÍPIO qualquer anomlalidade de caráter urgente c
prestar os t:sclarccimentos que julgar necessário;
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, deverá o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabil izar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações SOClatS

previstos na legislação social e trabalhista em vigor. obrigando-se a saldá-los na época

própria. vez quc os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o

'lunicípio dc 1\1ercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidentes de trabalho quando. em ocorrência da espécie.

forem vítimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexão

com ele, ainda que acontecido em dependência da Sede Administrativa do MUNICÍPIO:

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

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado. originariamente ou vinculada por

prevenção, conexão ou continência; e

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

adjudicação do objeto do Pregão.

7.2. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não

transfere a rcsponsabilidade por seu pagamento ao MUNICÍPIO, nem poderá onerar o objeto desta

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

passiva.

7.3. É expressamente proibida ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca da Ata, salvo se

houver prév ia autorização do Município de Mercedes.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES GERAIS DA FORNECEDOR<\
8.1. Devcrá a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do Município de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confiança. durante a

vigência desta Ata;

8.1.2. É expressamente proibida. também. a veiculação de publicidade acerca desta Ata,

salvo se houver prévia autorização do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

<J.l - As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serào formalizados péla

retirada da Ordem de Compra pela detentora.
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9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos

efetuados durante a vigência desta Ata. mesmo que a execução deles decorrentes estiver prevista

para data posterior à do seu vencimento.

9.3 Toda contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá

ser feita atran's de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fornecedora. quando do recebimento da Ordem de Compra. a mesma deverá ser

devolvida. juntamente com a ota Fiscal a que se refere, a fim de ser anexada ao processo de

administração da ata.

CLÁUSULA I>ÉCIMA - DAS PENALIDAI>ES

10.1 Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita. atraso

injustitieado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Compra. sujeitará a

detentora da Ata. às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nO 8.666/93. das quais destacam

se:

10.1.1 l'vlulta diária de 0.5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da Ata, pelo

descumprimento de obrigações fixadas.

10.1.2 Advertência, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e suspensão

temporária do direito de licitar e contratar com o MUNICÍPIO e pessoas juridicas pelo

mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de até 2 (dois) anos. no caso de

inexecução total ou parcial do objeto, sem prejuízo das demais cominações legais.

10.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e pessoas

jurídicas pela mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos. enquanto perdurarem os motivos dcterminantes da punição ou até que seja promovida

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito a

ampla defesa e contraditório. quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto do Pregão;

10.1.3.3 I ào nUUltivcr a proposta. injustiticadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.3.5. Fizer declaração bIsa;

10.1.3.6. Cometer fraude liscal; e
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10. 1.3.7. Falhar ou fi'audar na execução da Ata.

10.1.4 declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja

promovida a reabilitação. facultado a detentora da Ata o pedido de reconsideração da

decisão da autoridade competente, no prazo de I O (dez) dias da abertura de vistas ao

processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderão ser descontados dos

pagamentos devidos pela Administração.

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

(cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo locaL

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideração relativos às penalidades acima dispostas será dirigido

ao Secretário da unidade requisitante. o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o

pedido de reconsideração. no prazo de 10 (dez) dias úteis.

CLÁUSULA l>ltCIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTAMENTO I>E PREÇOS

11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em

face de alteração dos preços, comprovadamente. praticados no mercado, com a finalidade de

manter o equilíbrio econàmico e financeiro da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS

12.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada. de pleno direito pela

administração, quando:

12.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

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

Administração não aceitar sua justi ficativa;

12.1.3 A detentora der causa a rescisão administrativa de Ata decorrente de registro de

preços. a critério da Administração: observada a legislação em vigor;

12.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial

registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com

disposições legais:

de Ata decorrente de

observância das

12.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a

detentora não acatar a rcvisão dos mesmos:

12.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
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Administração.

12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita

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

administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado. incerto ou

inacessivel o endereço da detentora. a comunicação será feita por publicação no Diário Olicial do

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

da última publicação.

12.3 Pela detentora, quando. mediante solicitação por escrito. comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. ou, a juízo da Administração, quando

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78. incisos XIlI a XVI. da Lei

Federal 8666j<)3. alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser

fonnulada com antecedência de 05 (cinco) dias, facultada á Administração a aplicação das

penalidades previstas na Cláusula Décima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

13.1 - A contratação dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em

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

Compras (ou à Comissão de Acompanhamento do Sistema de Registro de Preços), os quantitativos

das aquisições.

13.1.1 • A elnlssao das notas de empenho. sua retificação ou cancelamento, total ou

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

competência para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DAS COMUNICAÇÕES

14.1 - As comunicações emre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 -Imegram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL n° 8512016 e a proposta da detentora

da presente ata classificada em I ° lugar no certrune supra mencionado.

15.2 A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições legais e

regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.• 8.666, de

21/0611993, Lei Federal n.O 10.520. de 17/07/2002. Decreto Municipal n.• 02312007, de 27103/2007

e Decreto Municipal nO 146. de 12 de dezembro de 20 li.

15J A execuçào c fiscalização do Objeto deste contrato serão de responsabilidade do Sr. Edson

Vilar Santos. Secretário de Espol1e. Turismo e Lazer.
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15.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto

Municipal nO 146/20 11, no que não colidir com a primeira e nas demais nonnas aplicáveis.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente. serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cândido

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

E. para tinneza 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, são assinadas pelas

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

Mercedes - PR, em 12 de agosto de 2016.

!\-tior' ndo & Cia. LIda. ME
FORNECEDORA

Testemllnh s:

/
�J ! QÀ�-fk,.

. Jaqucí'J( Stein
RG n" 7.785.147-0

�/1c-
Noeli Pereira

RG n° 4.779.213-4
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