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Identificação: 2912017

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, con1 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, nO 331, Loteamento Groff, nesta Cidade de l\1ercedes,

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

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

Comércio de Alimentos Ltda ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO.

12.403.480/0001-10, Inscrição Estadual nO 90530002-47, com sede na Rua Monte Castelo, nO. 575,

CEP 85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representada por sua

procuradora, Sra. Fernanda Luiza Schneider, residente e domiciliada na Rua 7 de Setembro, n°. 385,

CEP 85.960-000, Centro, na Cidade de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, portadora da

Carteira de Identidade n°. 5.472.371-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF sob nO. 886.302.699

87, 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 n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 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 nO 8.666/93, suas alterações

posteriores e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

. Pág 1/19

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

www.mercedes.pr.gov.br



Municipio. de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 191/2017

CLAuSULA PRIMElRA - DO OBJETO

1.1 - Atraves da presente ata ficam 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 01

1tem Unid Qtd

1 * und 180

2 und

3 und

4 unid

5 unid

6 unid

7 unid 240

Descri'Yao

Chocolate em P6 Soluvel 320/0 Cacau; fino e

homogeneo; com solubilidade alta e homogenea;

Iadequadamente embalado; embalagem com 1 kg;

IPrazo de validade minimo 6 meses a contar da data

kie entrega. Hara1t

20 lAyucar Mascavo, com colorayao pr6pria e

IUniforme, em embalagem phistica transparente,

�acrada e at6xica, de 1 kg, prazo de validade

Iminimo 6 meses a contar da data de entrega;

�ocian

K:acau em P6, sem adiyao de ayucar, com

1 0 �olubilidade alta, adequadamente embalado;

IEmbalagem de 200 gr; prazo de validade minimo 6

Imeses a contar da data de entrega. Apti

lAyucar baunilha. Adequadamente embalado;

80 �mbalagem contendo 500gr; prazo de validade

minimo 6 meses a contar da data de entrega; Beija

lFlor

60 IAmido de milho. Em p6; isento de sujidades;

Iacondicionado em saco de papel impermeavel e

reembalado em caixa de 1 kg; prazo de validade

minimo 6 meses a contar da data de entrega;

Maizena

�veia; em flocos regulares; adequadamente

50 embalada; embalagem contendo 500g (min); prazo

pe validade minimo 6 meses a contar da data de

�ntrega; Yoky

K:afe em p6. Torrado e moido, com aspecto

�omogeneo, embalado a vacuo, sabor

IPredominante de cafe; embalagem de 500g, com

odas as informayoes pertinentes ao produto,

previsto na legislayao vigente, constatando data de

't'abricayao e validade no pacote Caboclo

R$ Unit

21,44

R$ Total

3.859,20

9,65 193,00

13,99 139,90

4,67 373,60

9,99 599,40

4,99 249,50

998 2.395,20
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Item Unid Qtd Descri�ào R$ Unit R$ Total

Chocolate granulado. Granulado de chocolate, para

8 pct 80
decorayào; embalagem com 500gr; prazo de

6,79 543,20
validade minimo 6 meses a contar da data de

entrega; Beija-Flor

1C0co ralado, produto alimenticio desidratado

Icontendo entre os ingredientes: Polpa de coco

Idesidratada e parcialmente desengordurada; Deve

Iapresentar colorayào branca e consistência firme.

9 pct 40 Sabor caracteristicos, sem SlnalS de ranyo ou 2,09 83,60

Iamargo; Ausente de sujidades parasitas ou larvas.

IEmbalagem plastica integra, at6xica; embalagem

Icom 100gr; prazo de validade minimo 6 meses a

Icontar da data de entrega; Beija-Flor

Farinha lactea. De trigo; enriquecida; embalagem

10 pct 100 Ide no minimo 200 g; prazo de validade minimo 6 7,99 799,00

meses a contar da data de entrega; Nutrimental

P6 para preparo de gelatina. Diversos sabores;

11 unid 600
embalado em caixas de aproximadamente 30g;

0,77- 462,00
prazo de validade minimo 6 meses a contar da data

de entrega; Apti

P6 para preparo de pudim. Diversos sabores; 40g;

12 unid 100 prazo de validade minimo 6 meses a contar da data 0,68 68,00

de entrega; Apti

Sagu. Extraido e preparado amidos e fecula; em

13 pct 50 l'orma granulada; com aspecto, cheiro, sabor e cor 3,49 174,50

pr6prios; 500 gr; Lorenz

9.940,10

*Quando da entrega do objeto relativo ao item 1, 0 mesmo devera estar acompanhado de ficha

tecnica do produto. A niio apresentaciio da ficha tecnica podera motivar a recusa no recebimento

do objeto e solicitaciio da substituiciio do mesmo.

- Valor total do Lote 01: R$ 9.940,00 (nove mil, novecentos e quarenta reais)

LOTE 02

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

lAyucar cristal. Isento de suj idades; alto teor de

1 pct 250
lPureza; adequadamente embalado; pacote com

11,20 2.800,00
�kg; prazo de validade minimo 6 meses a contar
(Ia data de entrega; Casa Branca

2 pct 120 �arinha de mandioca. Branca. Adequadamente 4,35 522,00

embalada; livre de sujidades; prazo de validade
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Item Unid Qtd Descric;ăo R$ Unit R$ Total

minimo 6 meses a contar da data de entrega;

Horizonte

�arinha de milho "tipo Biju". Simples; de graos

3 pct 40
orrados e peneirados; adequadamente embalado;

4,59 183,60
embalagem de 1 kg, prazo de validade minimo 6

meses a contar da data de entrega; Zaeli

�arinha de milho "tipo Fuba". Simples; de graos

4 pct 150
orrados e peneirados; adequadamente embalado;

2,19 328,50
embalagem de 1 kg, prazo de validade minimo 6

meses a contar da data de entrega; Dom ernesto

!Farinha de trigo. Integral; isenta de sujidades; em

5 pct 30 �mbalagem contenda 5kg; prazo de validade 12,45 373,50

minimo 6 meses a contar da data de entrega; Andre

!Farinha de trigo. Tipo especial; de cor branca;
2.470,00

6 pct 250
�senta de sujidades; em embalagem contendo 5kg;

9,88
IPrazo de validade minimo 6 meses a contar da data

kie entrega; Nanita

SaI. Refinado. Iodado; em embalagens plasticas

7 pct 140
�ontendo 1 kg; livre de sujeiras e objetos estranhos;

0,98 137,20
prazo de validade minimo 6 meses a contar da data

kle entrega; Uniao

6.814,80

- Valor total do Lote 02: R$ 6.814,80 (seis mii, oitocentos e catorze reais e oitenta centavos)

LOTE 03

Item Unid Qtd Descric;ăo R$ Unit R$ Total

�rroz. Branco; tipo 1; grăos inteiros; isento de

1* pct 40
�ujidades e objetos estranhos; acondicionado em

11,70 468,00
�aco plastico corn 5kg; prazo de validade minimo

� meses a contar da data de entrega Kauia

�rroz. Parboilizado; tipo 1; longa; grăos inteiros;

�em sujidades e/ou objetas estranhos; em pacote

2* pct 170 IPlastico de 5kg; corn selo da ABIAP, prazo de 12,89 . 2.191,30

�alidade minimo 6 meses a contar da data de

entrega. Peruche

3 pct 220 Feijao. Carioca; tipa 1; navo; corn grăos inteiros; 4,66 1.025,20

sem sujidades; em sacos plasticos corn lkg; o

produto deve estar em conformidade corn as leis
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Item Unid Qtd Descric;ao R$ Unit R$ Total

especificas vigentes. Validade minima de 6 meses

ap6s a entrega. Broto Saboroso

�eijao. Preto; tipo 1; novo; com graos inteiros;

sem sujidades; em sacos plasticos com lkg; 0

4 pct 220 produto deve estar em conformidade com as leis 4,99 1.097,80

especificas vigentes. Validade minima de 6 meses

ap6s a entrega. Broto Saboroso

uentilha, tipo 1, constando no maximo 20/0 de

mpurezas e materiais estranhos. Embalagem de

5 pct 100 SOOg; 0 produto deve estar em conformidade com 5,57 557,00

�s leis especificas vigentes. Validade minima de 6

Imeses ap6s a entrega. Beija-Flor

5.339,30

*Quando da entrega do ob;eto relativo aos itens 1 e 7. os mesmos deveriio estar acompanhados

de ficha tecnica do produto. A niio apresentaciio da ficha tecnica podera motivar a recusa no

recebimento do ob;eto e solicitaciio da substituiciio do mesmo.

- Valor total do Lote 03: R$ 5.339,30 (cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta

centavos).

LOTE 04

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

lMargarina. Sem sal; cor, cheiro e sabor pr6prios;

Irninimo 800/0 de lipidios; acondicionada em pote

plastico de 500g; devera ter 0 registro no

1 unid 50 lMinisterio da Agricultura; 0 produto devera estar 3,79 189,50

�m conformidade com as leis especificas vigentes;

IPrazo de validade minimo de 3 meses a partir da

�ata de entrega. Delicia

189,50

- Valor total do Lote 04: R$ 189,50 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

LOTE 05

Item Unid Qtd Descric;ao R$ Unit R$ Total

Biscoito agua e sal. Na embalagem deveni conter

�s seguintes informayoes: Indicayao do fabricante.

1 pct 80 [abela nutricional, ingredientes, data de validade e 6,99 559,20

peso. Elllbalagen1 740gr. Validade 111inima de 6

meses ap6s a data de fabricayao; Ninfa

2 pct 80 Biscoito, tipo Maria. Na embalagem devera conter 6,33 506,40

as seguintes informayoes: Indicayao do fabricante.
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Нет Unid Qtd Descri�ao R$ Unit R$ Total

rrabela nutricional, ingredientes, data de validade е

peso. Embalagem 740gr. Validade minima de 6

lmeses ap6s а data de fabricayao; Parati

IВiscoito Salgado Integral. Na embalagem dеvеПl

conter as seguintes informayoes: Indicayao do

3 pct 80
'''abricante. Tabela nutricional, ingredientes, data de

5,69 455,20
validade е peso. Embalagem 400gr. Validade

minima de 6 meses ap6s а data de fabricayao;

Parati

Biscoito, tipo Maizena, SEM LACTOSE. Na

embalagem dеvепi conter as seguintes

4* pct 40
. nformayoes: Indicayao do fabricante. Tabela

2,99 119,60
nutricional, ingredientes, data de validade е peso.

Embalagem de ate 500 gr. Validade minima de 6

meses ap6s а data de fabricayao; Renata

1.640,40

*Quaпdo da eпtrega do ob;eto relativo ао iteт 4, о тesтo devera estar acoтpaпllado de ficlla

tecпica do produto. А пао apreseпtaciio da ficlla tecпica podera тotivar а rec�sa по recebiтeпto

do ob;eto е solicitaciio da substituiciio do тesтo.

- Valor total do Lote 05: R$ 1.640,40 (тН seiscentos е quarenta reais е quarenta centavos).

LOTE 06

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

161ео de soja refinado, cor pr6pria, transparente,

1 unid 620
Irefinado, sem odor ои sabor estranho, embalado

3,49 2.163,80
�т lata de 900тl. Validade minima de 06 meses

�p6s а data de fabricayao; Сорасоl

lVinagre. Dе alcool; ет embalagem plastica 5.000

2 unid 35
Iml apropriada, сот tampa inviolavel; primeira

10,49 367,15
Rualidade; Validade minima de 06 meses ap6s а

kiata de fabricayao; Dа ilha

2.530,95

- Valor total do Lote 06: R$ 2.530,95 (dois тН, quinhentos е trinta reais е noventa е cinco

centavos).

LOTE 07

Нет Unid Qtd

1 unid 30

Descri�ao

ermento. Bio16gico. Ет embalagem adequada;

ara paes 500 gr; caracteristicas organoleticas; о

roduto devera estar ет conformidade сот as leis

R$ Unit

14,49

R Total

434,70
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espeeifieas vigentes; Validade minima de 06 meses

ap6s a data de fabriea<;āo; Fleishmann

�ermento. Instantaneo. Quimieo, tipo p6; em

embalagem adequada de 250 gr; eom tampa

2* unid 160
medidora; earaeteristieas organoh�tieas; o produto

5,99 958,40
devenl estar em eonfonnidade eom as leis

espeeifieas vigentes; Validade minima de 06 meses

ap6s a data de fabriea<;āo; Royal

Sal, amoniaeo. Uso eulimlrio; adequadamente

3 und 30 embalado; embalagem eom 50g; Validade minima 1,44 34,20

de 06 meses ap6s a data de fabriea<;āo; Beija-Flor

1.427,30

*Quando da entrega do objeto relativo ao item 2, o mesmo devera estar acompanJzado de ficha

tecnica do produto. A nāo apresentacāo da ficha tecnica podera motivar a recusa no recebimento

do objeto e solicitacāo da substituicāo do mesmo.

- Valor total do Lote 07: R$ 1.427,30 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

LOTE 08

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

tha de CamomiIa; aspeeto, eor, odor e sabor

l pet 50
�araeteristico , adequadamente embalado;

7,70 385,00
�mbalagem eom 80g; Validade minima de 06

Imeses ap6s a data de fabriea<;āo; iremar

tha de Erva Doee; aspeeto, eor, odor e sabor

2 pet 50
�araeteristieo, adequadamente embalado;

1,19 59,50
�mbalagem eom 10g; Validade minima de 06

Imeses ap6s a data de fabriea<;āo; iremar

jr,anela. em p6; adequadamente embalado;1'--'. ,

3 unid 60 �mbaIagem eom 20 g; Validade minima de 06 0,99 59,40

Imeses ap6s a data de fabriea<;āo; Beija-Flor

travo da india; adequadamente embalado;

4 unid 50 �mbalagem eom 10g; Validade minima de 06 1,74 87,00

Imeses ap6s a data de fabrieayāo; ki taI

5 unid 40 bregano. Em folhas seeas trituradas; isento de 4,34 173,60

sujidades e objetos estranhos; em embalagem de

aproximadamente 80g; Validade minima de 06
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Item Unid Qtd Descri4;ào R$ Unit R$ Total

meses ap6s a data de fabricayào; iremar

Noz-moscada. Em p6; isenta de sujidades, mofo;

6 unid 20
acondicionada em embalagens com 30g; Validade

4,37 87,40
minima de 06 meses ap6s a data de fabricayào;

remar

851,90

- Valor total do Lote 08: R$ 851,90 (oitocentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

LOTE 09

Item Unid Qtd Descri4;ào R$ Unit R$ Total

Mortadela Sem Toucinho. Mistura de carnes

bovina e suina misturadas e trituradas;

1 kg 80
acondicionada em embalagem plastica apropriada;

8,41 672,80
de pnmelra qualidade; Embalagem de 1 kg.

Validade minima de 6 meses ap6s a data de

l'abricayào; Frimesa

672,80

- Valor total do Lote 09: R$ 672,80 (seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

LOTE10

Item Unid Qtd Descri4;ào R$ Unit R$ Total

Macarrào espaguete; com ovos; Embalagem com

1 unid 120 lkg, deve estar intacta; Validade minima de 6 3,49 418,80

meses ap6s a data de fabricayào; Roberta

Macarrào espaguete, tipo instantaneo. Embalagem

2 pct 120 com 500g; Validade minima de 6 meses ap6s a 4,38 525,60

data de fabricayào; nissin

Macarrào tipo Aletria "cabelo de anjo". Embalado

3 unid 120 em pacotes plasticos com 500g; Validade minima 3,89 466,80

de 6 meses ap6s a data de fabricayào; Parati

Macarrào tipo Alfabeto. Embalado em pacotes

4 unid 80 plasticos com 500g; Validade minima de 6 meses 6,14 251,20

apas a data de fabricayào; Isabela

1.662,40

- Valor total do Lote 10: R$ 1.662,40 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta
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centavos).

LOTE 11

Municipio. de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Prer;os n° 19112017

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

poce de frutas. Em pasta; diversos sabores; em

1 unid 40 �mbalagem adequada de 1 kg; Validade minima de 7,19 287,60

10 meses após a data de fabrica<;ào; Lorenz

IExtrato de tomate. Sinlples; concentrado; sem

2 unid 150
�ementes; adequadamente embalado; contendo

6,99 1.003,50
�proximadamente lkg; Validade minima de 6

lI11eses após a data de fabrica<;ào; Quero

�reme de leite. UHT. Homogeneizado;

3 und 110
�dequadamente embalado, embalagem com 200g;

2,32 255,20
�alidade minima de 6 meses após a data de

�abrica<;ào; Lider

1.546,30

- Valor total do Lote 11: R$ 1.546,30 (mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos).

LOTE 18

Item Unid Qtd

1 kg 800

2 kg 500

Descri�ào

Carne bovina moida (Acem), resfriada, limpa e

magra, contando com ate 100/0 de gordura, livre de

sebos, ossos, cartilagens e pelos. Embalagem

plástica flexivel, atóxica, resistente, transparente,

pesando ate 3 kg; abatidos sob inspe<;ào veterinária,

manipulada em condi<;òes higienicas satisfatórias;

com especifica<;ào de peso, validade do produto e

marcalprocedencia. Palatto

�rango. Inteiro; sem temperos; congelado; em

embalagem adequada; adequada para o consumo

humano. Embalagem com a marca do fabricante do

produto e registro no órgào de inspe<;ao sanitária e

validade minima de 06 meses a partir da data de

entrega.Copacol

R$ Unit R$ Total

19,75 15.800,00

5,99 2.995,00
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1tem Unid Qtd

3 kg 750

4 kg 250

5 kg 200

6 kg 400

Municipio. de Mercedes

Estado do Рагапа

Ata de Registro de Prec;os пО 191/2017

Descri�ao

Corte de сате bovina; tipo alcatra; resfriada, sem

osso, cortada ет cubos, limpa е magra, livre de

sebos, nervos, ossos, cartilagens е pelos.

Embalagem plastica flexivel, at6xica, resistente,

ransparente, pesando ate 3 kg; abatidos sob

nspeyao veterinaria, manipulada ет condiyoes

higienicas satisfat6rias; сот especificayao de peso,

validade do produto е marcalprocedencia. Palatto

Соха е sobrecoxa; de frango; sem dorso;

congelada; adequadamente embalada;

acondicionado ет embalagem de polietileno

esistente, embalagem сот а marca do fabricante

do produto е registro по 6rgao de inspeyao sanitaria

е validade minima de 06 meses а partir da data de

entrega.Copacol

Peito de Frango sem osso, congelado; а сате

devera ter colorayao brilhante, а gordura deve ter

colorayao amarelo clara, pr6xima а tonalidade da

manteiga. Apresentar consistencia firme пао

amolecida, odor е cor caracteristicos; пао deve

apresentar formayoes de cristais de gelo, penas е

penugens, perfurayoes, coagulos е queimaduras por

congelamento; пао podera apresentar manchas

esverdeadas; acondicionado ет embalagem de

polietileno resistente, embalagem сот а marca do

t'abricante do produto е registro по 6rgao de

nspeyao sanitaria е validade minima de 06 meses а

partir da data de entrega. Copagril

Corte de carne suina; tipo lombo; resfriada, sem

osso, cortada ет cиbos. Embalagem plastica

flexivel, at6xica, resistente, transparente, pesando

ate 3 kg; abatidos sob inspeyao veterinaria,

manipulada ет condiyoes higienicas satisfat6rias;

сот especificayao de peso, validade do produto е

marcalprocedencia. Bolson

R$ Unit

21,49

5,25

7,79

10,62

- Уаlог total do Lote 18: R$ 42.031,00 (quarenta е dois mil, trinta е иm reais).

LOTE 19

R$ Total

16,117,50

1.312,50

1.558,00

4.248,00

42.031,00

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

1* иnid 600 ogиrte. Derivado de leite; сот polpa de frиtas; еП1 4,39 2.634,00
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Item Unid Qtd Descri�ao R$ Unit R$ Total

�mbalagem apropriada, contendo 1 lt; selo de

�nspec;ao federal (S.I.F); Validade minima de 1 mes

�p6s a data de entrega. Frimesa

lLeite Pausterizado Padronizado; acondicionado em

2 unid 4000
�mbalagem plastica contendo 1 litro. O produto

3,43 13.720,00
�evera ter validade nao inferior a 5 dias da data de

�nvase. Du Cmnpo

lLeite integral. UHT; em calxa cartonada e

�luminizada contendo Ilt; com identificac;ao do

3 und 700 broduto, data de validade e selo de inspec;ao federal 2,99 2.093,00

�S.I.F); Validade minima de 3 meses ap6s a data de

�ntrega. Lacto

lLeite de Soja Original, com 0% de

�actose e colesterol e sem conservante, nao contem

4* und 120
�luten, em embalagem longa vida - caixa com 01

5,79 694,80
�um) litro; selo de inspec;ao federal (S.I.F);

rvalidade minima de 3 meses ap6s a data de

�ntrega. Ades

19.141,80

*Quando da entrega do ob;eto relativo aos itens 1 e 4, os mesmos deveriio estar aeompanlzados

de nella teeniea do produto. A niio apresentaciio da nella teeniea podera motivar a reeusa no

reeebimento do ob;eto e solieitaciio da substituiciio do mesmo.

- Valor total do Lote 19: R$ 19.141,80 (dezenove mil, cento e quarenta e um reais e oitenta

centavos).

Valor total da Ata: R$ 93.788,55 (noventa e tres mil, setecentos e oitenta e oito reais e

cinquenta e cinco centavos).

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitac;ao pela Secretaria devera 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 Prec;os qualquer 6rgao ou entidade da

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

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

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

2.1 - A presente Ata de Registro de Prec;os tera a validade de 05. (cinco) meses, expirando em 31

(trinta) de dezembro de 2017.
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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 Município de Mercedes nào será obrigado à aquisiyào, exclusivamente por

seu intermédio, do objeto referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde

que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizayào de qualquer espécie à

empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiyào decorrente desta Ata, serào observadas, quanto ao preyo, as cláusulas e

condiyòes constantes do Edital do PREGÀO PRESENCIAL n° xx/2017, que a precedeu e integra 0

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

das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyào correrào por conta da seguinte dotayào

oryamentária:

02.005.12.306.0004.2019 - Alimenta�ao Escolar e Nutri�ao.

Elemento de despesa: 33903205

Fonte de recurso: 000, 111

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota' Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e deverá conter 0 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, nào

apresentar comprovayào relativa à manutenyào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitayào

do Pregào Presencial n°. 74/2017.

4.3 0 pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após 0 fornecimento do objeto, mediante a

emissào da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitará 0 Município de Mercedes ao pagamento de correyào

monetária a ser calculada com base na variayào do IGP-M verificada entre a data em que

deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

4.4 0 Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizayòes devidas pel0 fornecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nào isentará 0 fomecedor das responsabilidades .decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidayào

quaisquer obrigayòes financeiras que lhe foram impostas, °em vírtude de penalidade ou
inadimplencia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preyos ou correyào

monetária.
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CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

5.1 O fornecimento será fracionado e iniciará a partir de agosto de 2017 (dois mil e dezessete).

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

Ordem de Compra. onde se discriminará o ob;eto e quantidades requisitados, com a entrega no

Município de Mercedes. nos estabelecimentos de ensino ern que se azer necessário.

5.1.1 O fornecimento atenderá 05 estabelecimentos de ensino, sendo 03 situados na sede

municipal, O l (um) no Distrito de Tres Irmas (distante 8Km da sede municipa1) e O l (um) no

Distrito de Arroio Guacu (distante II Km da sede municipa1).

5.1.2 A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta

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

sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante da Secretaria requisitante

do objeto.

5.1.3. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela autoridade

competente do Município, poderá o prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

5.1.4 O Município fica desobrigado da execu�äo total do objeto, ca�o näo haja a real

necessidade de consumo do mesmo.

5.1.5. A entrega do objeto deverá ser feita conforme requisiyao, para efeito de posterior

verificayao da conformidade do mesmo com as exigencias do edita!.

5.2 Na hipótese da näo aceita�äo do objeto, o mesmo deverá ser refeito pelo fornecedor no

prazo de 3 (tres) dias contados da notifica�äo da näo aceita�äo.

5.3 O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n.O 8.666/93, por Comissao designada para

tanto.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAC;ÔES

6.1 - Do Município:

6.1.1. Prestar as informayoes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

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

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

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas edefeitos verificados;

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitayao, a firn de verificar sua compatibilidade com a

especificayao técnica constante do instrumento convocatório e seus anexos.
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6.1.5. Atestar nas notas fiscaisl faturas a efetiva execuyao do objeto desta Ata, conforme

ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar cl Detentora da Ata penalidades, quando for o casa;

6.2 Da Detentora da Ata:

6.2.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,

sobre os serviyos prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condiyoes, os acreSClmos ou supressoes que se fizerem

necessarios no quantitativo do objeto, ate o limite de 250/0 (vinte e cinco por cento) do

valor contratado;

6.2.3. Executar o objeto, no preyo, prazo e forma estipulados na proposta;

6.2.4. Manter durante toda a execuyao do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes

assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualificayao exigidas na licitayao;

6.2.5. Indicar o responsavel por representa-Ia na execuyao do Contrato, assim como a(s)

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

6.2.6. Efetuar o fornecimento dentro das especificayoes e/ou condiyoes constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

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

subcontratayoes 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 fornecimento do objeto;

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

se a atender, de imediato, todas as reclamayoes arespeito da qualidade e desempenho do objeto

fornecido;

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

prestar os esclarecimentos que julgar necessario.

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;6ES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO

FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigayoes SOCIalS
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previstos na legislac;ao s6cial e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio con1 o

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obrigac;oes estabelecidas na

legislac;ao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem

vitimas os seus empregados no ato do fornecimento do objeto licitado ou em conexao 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

prevenc;ao, conexao ou continencia; e

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

da adjudicac;ao do objeto do Pregao.

resultantes

7.2. A inadimplencia do fornecedor, com referencia aos encargos estabelecidos nesta clausula, nao

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO, nem podera onerar o objeto desta

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

passlva.

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

houver previa autoriza<;ao do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - OBRIGA<;6ES GERAIS DA FORNECEDORA

8.1. Devera a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1. E expressamente proibida a contratac;ao de servidor pertencente ao quadro de

pessoal do Municipio de Mercedes, ou que nele ocupe cargo de confianc;a, durante a

vigencia desta Ata;

8.1.2. E expressamente proibida, tambem, a veiculac;ao de publicidade acerca desta Ata,

salvo se houver previa autorizac;ao do MUNICIPIO.

CLAuSULA NONA - DAS CONDI<;6ES DE EXECU<;AO

9.1 - As contratac;oes decorrentes da presente Ata de Registro de Prec;os serao formalizados pela

retirada da Ordem de Compra pela detentora.

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

efetuados durante a vigencia desta Ata, mesmo que a execuc;ao deles decorrentes estiver prevista

para data posterior ii do seu vencimento.

9.3 Toda contrata<;ao devera ser efetuada mediante solicita<;ao da unidade requisitante, a qual devera

ser feita atraves de Ordem de Compra competente.
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9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra e fornecimento do objeto,

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

de administrayao da ata.

CLAuSULA DtCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 A Detentora, total ou parcialmente inadimplente, estanl sUJelta a aplicayao das sany6es

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 Advertencia, nas hip6teses de execuyao irregular de que nao resulte prejuizo para o

fornecimento;

10.1.2 Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso injustificado na providencia necessaria, e de 1 % por dia ap6s o 30° dia de atraso,

acumulada com as multas cominat6rias abaixo:

10.1.2.1 multa de 50/0 (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 sera de 10% (dez por cento);

10.1.2.2 multa de 100/0 (dez por cento) do valor total do contrato, nas hip6teses de

inexecuyao total, com ou sem prejuizo para o ente publico contratante.

10.1.3 Suspensao temporaria do direitode participar em licitayao por prazo nao superior a 2

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

10.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a Administrayao, e descredenciamento do

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

(cinco) anos, entre outras, quando:

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

contrato;

10.1.4.2 Ensejar injustificado retardamento da execuyao de seu objeto;

10.1.4.3 Nao mantiver a proposta;

10.1.4.4 Falhar gravemente na execuyao do contrato;

10.1.4.5 Na reiterayao excessiva de mesmo comportamento ja punido ou omissao de

providencias para reparavao de erros.

10.1.5 Declarayao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administray30 Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniyao ou ate que seja promovida a

reabilitayao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, entre outras, nas seguintes
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hipóteses:

10.1.5.1 Apresentar documentayao falsa exigida para o certame;

10.1.5.2 Comportar-se de modo inidoneo;

10.1.5.3 Cometer fraude fiscal;

10.1.504 Fraudar na execuyao do contrato.

10.2 Na aplicayao de sanyao será assegurada a observancia do contraditório e da ampla defesa, bem

como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsiderayao, na forma do arto 109 da Lei n.O

8.666/93.

10.3 As sanyoes deverá ser aplicadas com a observancias dos princípios da razoabilidade e

proporcionalidade, a vista da natureza e gravidade da infrayao cometida.

1004 Comprovado impedimento ou reconhecida forya maior ou caso fortuito, devidamente

justificado e aceito pela Administrayao Pública, ficará o fornecedor isento das penalidades.

10.5 As sanyoes advertencia, de suspensao de licitar'e contratar com a Administrayao Pública, de

impedimento de licitar e contratar e de dec1arayao de inidoneidade, poderao ser aplicadas ao

fornecedor juntamente com a de n1ulta prevista no subitem 10.1.2.

10.6 As penalidades de multa deverao ser satisfeitas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados

da data de sua notificayao, podendo a autoridade competente determinar seu desconto diretamente

das quantias porventura devidas ao contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE<;OS

11.1 - O preyo registrado nao sofrerá qualquer reajuste durante a vigencia da contratayao, ressalvada

a possibildiade da recomposiyao do equilíbrio economico-financeiro, na forma do arto 11, 9 3°, do

Decreto Municipal n.o 096, de 5 de setembro de 2016, e do arto 65, II, "d", da Lei n.o 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PRE<;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Preyos poderá ser cancelada, de pleno direito pela

administrayao, quando:

12.1.1 - a detentora nao cumprir as obrigayoes constantes desta Ata;

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

Aclministra9ao nao aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de registro de

preyos, a critério da Administrayao; observada a legislayao en1 vigor;
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12.1.4 em qualquer das hip6teses de inexecu9ao total ou parcial de ata decorrente de

registro de pre90s, se assim for decidido pela Administra9ao, com observancia das disposi95es

legais;

12.1.5 os pre90s registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e

a detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6 - por raz5es de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pela

Administra9ao.

12.2 A comunica9ao do cancelamento do pre90 registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

por correspondencia 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 publicayao 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 por escrito, comprovar estar impossibilitada de

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

comprovada a ocorrencia 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

fonnulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada a Administrayao a aplicayao das

penalidades previstas na Clausula Decima, caso nao aceitas as raz5es do pedido.

12.4 Ficam expressamente reconhecidos os deireitos da Administrayao no caso de cancelamento

decorrente da inexecuyao total ou parcial por parte da detentora.

CLAuSULADECIMA TERCEIRA- 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 infonnar ao Setor de

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

das aquisiy5es.

13.1.1 - A emlssao das notas de empenho, sua retificayao ou cancelamento, totaI ou

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

competencia para tanto.

eLAUSULA DJtCIMA QUARTA. DAS COMUNICA�()ES
14.1 - As comunicayoes entre as partes, relacionadas com o acomp'anhamento e controle da presente

ta, serao feitas sempre por escrito.
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Municipio. de Mercedes

Estado do Parana

Ata de Registro de Prer;os n° 191/2017

CLAusULA DItCIMA QUINTA - DAS DISPOSI<;ÖES FINAlS

15.1 - Integram esta Ata, o edital do PREGÄO PRESENCIAL nO 74/2017 e a proposta da detentora

da presente ata classificada em 1 ° lugar no certarne supra mencionado.

15.2 A execuyao da Ata de Registro de Preyos sera disciplinada pelas disposiyoes legais e

regulamentares aplicaveis ås obrigayoes 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 o Decreto Municipal n° 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 A execuyao e fiscalizayao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do(a)

Secretario(a) de Educayao e Cultura.

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

Municipal nO 096/2016, no que nao colidir com a primeira enas demais normas aplicaveis.

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

CLAuSULA DItCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - As questoes decorrentes da execuyao desta Ata, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Cändido

Rondon-PR, com exclusao 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 s6 efeito, ås quais, depois de lidas, sao assinadas pelas

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

.2 L
unicipio e Merce e

CONTRATANTE

Mercedes - PR, O l de agosto de 20 l 7.

OMk�
Esser Com. de Alimentos Ltda ME

CONTRATADA

Testemunhas:

Vilson lIifb ·
RG n° 4.491.835-8

��iSQllB;ckes
RG nO 6.236+284-7
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