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Ata n° 245/2016
Identifica?ao: 3452016

0  Municipio  de  Mercedes,  pessoa jun'dica de direito I)tiblico  intemo.  com  sede administrativa na
Run  Dr.  Oswaldo  Cruz,  n.0  555,  Centre,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  neste  ato
representada por  sua  Prefei[a.  a  Exma.  Sra.  Cleci  M.  Rambo  Loffi,  brasileira,  casada,  residente  e
domiciliada  na  Rua  Dr.  Oswaldo  Crtiz,  n°  331,  Loteamento  Groff.  nesta  Cidade  de  Mercedes,
Estado  do  Parana,  iuscrito  no  CPF  sob  n°.   CPF  sob  n°.   886.335.359-0,  a  seguir  denominado
MUNIcipIO. e a empresa Verci Deitos ME, pessoa juridica de direito privado,  inscrita no CNPJ
sob  n°.  21.357.856/000] -99,  Inscrigao  Estadual  n° 90679539-64,  com  sede na Av.  Nossa  Senhora
Aparecida,  n°.   1334,  CEP  85.880-000,  Bairro  Santa  lnes,  na  Cidade  de  Itaipulandia,  Estado  do
Parand, neste ato representada por seu proprietato. Sr. Verci Deitos, residente e domiciliado na Av.
Nossa Senhora Aparecida. n°.1334, CEP 85.880-000, Bairro Santa lnes, na Cidade de ltaipulindia,
Estado  do  Parana,  portador  da  Carteira  de  Identidade  n°.   1048960692,  expedida  pela  SSP/RS`
inscrito no CPF  sob n°.  616.868.080-20.  a seguir denominada  FORNECEDORA,  nos termos do
art.15  da  lei  Federal  n°  8.666  de  21  de junho  de  1993,  com as  alterag6es  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   norm{is   legais   aplicaveis   e,   considerando   o   resultado   do   PREGA0
PRESENCIAL  n°  95/2016.  para  REGISTRO  DE  PRECOS,  conforme  consta  da  proposta  da
fomecedora,  datada  de  04/10/2016,  firmam  a  presente Ata  de  Registro  de  Precos,  obedecidas  as
disposig6es   da  Lei   Federal   n°   8.666/93,   `sus  alterap6es  posteriores   e   Gas   clausulas   a  seguir
expressas, definidoras dos direitos, obrigac6es e responsabilidades das partes.

cLAusuLA pRIMnlRA - Do oBtETo
1.1  -Atrav6s da pi.esente ata ficarn registrados os seguintes pre€os, para eventual  fomeciniento de
bones para composicao  de kit's para o  12° Tomeio de  Pesca do Munici'pio de Mercedes,  conforme
abaixo especi±-icados :

Item Qtd Und Descri¢ao RS Unit RS Total
I 500 Und Bone,   modelo   legiondrio,   branco,   tecido   tacte 10,70 5.350,00

100%  poliamida,  tainanho  ullico,  com  protetor  d
nuca  e  orelha  destacavel  com  o  minimo  de  rfe
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Item Qtd Und Descri€ao RS Unit RS Total
bot6es.   0   mesmo   devera   ser   personalizado   e
transfer (bone e protetor); com elastico para regul
o    tananho    na   parts    posterior,    utilizado    par
pescanas e outras atividades. Devera conter dezoit
logomarcas  coloridas,  estipuladas  pelo  contratante
sendo  uma na parte  frontal, uma em cada lateral
quinze no pano de fundo.

Valor total da Ata: R$ 5.350,00 (cinco nil, trezentos e cinquenta reais)

1.2  A  detentora  da  Ata  de  Registro.  quando  da  solicitapao  pela  Secretaria  devefa  atender  as
seguintes ex igencias :

I.2. I -Fomecer o objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2  -Podera  utilizar-se  da  Ata  de  Registro  de  Precos  qualquer  6rgao  ou  entidade  da
Administrapao  que  n5o  tenha participado  do  ceriane,  mediante previa  consulta ao  6rgao
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLAUSULASEGUNDA-DAVALIDADEDOREGISTRODEPRECOS
2.I  -A presente Ata  de  Registro  de  Precos  tera  a  validade  de  03  (ties)  meses,  expirando  em  31
(trinta e urn) de dezembro de 2016.

2.2   Nos termos do art.15,  §  4° da Lei  Federal  8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro  de Pre?os,  o Municipio de  Mercedes nao  sera obrigado  a aquisi€ao,  exclusivamente por
seu intermedio,  o objeto  referido  na Clausula I, podendo  utilizar, para tanto,  outros meios,  desde
que  permitidos  em  lei,  sem  que,  desse  fato,  calba recurso  ou  indenizapao  de  qualquer  esp6cie  a
empresa det entora.

2.3  Em  cada  aquisigao  decorrente  desta Ata,  serao  observadas,  quarto  ao  prego,  as  clausulas  e
condigaes constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 95/2016, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcricao, por ser de pleno conhecimento
das partes.

CLAUSULATERCHIRA-DESPESA:
3.1   As  despesas   decorrentes   da  presente   aquisi¢ao   correrao   por   conta  da   seguinte   dotapto
orcanientina:

02.014.23.695.0012.2051 -Promocao de Eventos Thristicos e de Gastronomia
Elemento de despesa:             33903014
Fonte:                                          000, 505

CLAUSULA QUARTA - I)0 PAGAMENTO
4.1   -  0  pedido  de  pagamento  devera  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
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fomecimento  efetuado  e  deverd  conter  o  ninero  do  Edital  e  assinatura  do  titular  da  Secretaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2.   Nenhum  pagamento   sera  efetuado   ao   fomecedor,   se   este,   a  6poca  correspondente,   nao
apresentar comprovapao relativa a manutencao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao
do Preg5o Presencial n°. 95/2016.

4.3 0 pagamento sera efetuado ate o loo (d6cimo) dia do mss subsequente ao da entrega do objeto e
da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1  A mora injustificada sujeitafa o  Municipio  de Mercedes  ao  pagamento  de  corre9ao
monetdria a ser calculcrda com base na variapao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu.

4.4  0 Municipio de  Mercedes podera deduzir do  montante a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizap6es devidas pelo fomecedor.

4.5   0  pagamento   efetuado   nao   isentara   o   fomecedor   das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

4.6  -  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  a  Detentora  da  Ata  enquanto  pendente  de  liquidapao
quaisquer   obrigap6es   financeiras   que   lhe   foram   impostas,   em   virtude   de   penalidade   ou
inadimplencia,   sem  que   isso   gere  direito  ao  pleito   de  reajustamento   de  precos  ou  corregao
monetdria.

CLAUSULA QUINTA-DA ENTREGA  E  D0  PRAZO
5.I  0 fomecimento iniciara a partir de outubro de 2016 (dois nil e dezesseis),  sendo que a entrega
do objeto dan-se-a em ate  10 (dez) dias ap6s sua solicitagao, mediante e de acordo com a entrega da
Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes.

5.\.1   A   fn_lrega   do   objeto   dever&   ser   efetuada   no   hordrio   de   expediente   desta
mwi_cipalidade  (de  segunda  a  sexta-feira,  dos  08:00  ds  12:00h  e  dos  13:30  ils  17:00h),
s±ndo que g mesma deverd ser acompanhada par rei)resentan[e da Secretaria de  Esporte,
Turismo e Lazer do Munic{pio de Mercedes.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundanentado e deferido pela autoridade
competente do Mulcipio, podera o prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

5.I.3  0 Municipio rlca desobrigado da execucao  total do objeto, caso nao haja a real
necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4.  A  entrega  do  objeto  devera  ser  feita  conforme  requisigao.  para  efeito  de  posterior
verificapao da conformidade do mesmo com as exigencias do edital.

5.2 Na hip6tese da nao aceitapao do objeto, o mesmo devera ser refeito pelo fomecedor no prazo de
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5 (cinco) dias contados da notificapao ds nao aceitagao.

CLAUSULASEXTA-DASOBRIGACOES
6. I -Do Municipio:

6.1.1.   Prestar   as   inforlnap5es   e   os   esclarecimentos   atinentes   ao   fomecimento   que
venham a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.i.2.   Efetuar  o   pagamento   devido  pelo   fomecimeiito   do   objeto   licitado`   desde   que
cumpridas todas as exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

6. I .3. Comunicar oficialmente ao fomecedor quaisquer falhas e defeitos   verificados;

6.I.4.  Vistoriar  o  objeto  da  licitapao,  a  frm  de  verificar  sun  compatibilidade  com  a
especificapao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.I.5. Atestar nas  notas  fiscais/ faturas  a efetiva execngao  do  objeto  desta Ata,  conforme
ajuste representado pela Nota de Empenho;

6. I .6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for o caso;

6.2  Da Detentora da Ata:

6.2. I . Pagar todos os tributos que incidam ou venhan a incidir, direta ou  indiretamente,
sobre os servigos prestados;

6.2.2.   Aceitar,   nas   mesmas   condig6es,   os   acrescimos   ou   supress6es   que   se   fizerem
necessinos no  quantitativo  do  objeto,  ate  o  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  do
valor contratado ;

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

6.2.4. Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigap6es
assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificagao exigidas na licitapao;

6.2.5.  Indicar o  responsavel  por represents-la na execugao  do  Contrato,  assim como  a(s)
pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitui-lo;

6.2.6.   Efetiiar   o   fomecimento   dentro   das   especificag6es   e/ou   condic6es   constantes
deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7.     Executan.    diretanente    a    Ata,    sem    transferencia    de    responsabilidades    ou
subcontratae6es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Respousabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNIcfpIO       ou a
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terceiros` decorrentes de sun culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNIcfpIO,  obrigando-
se a atender,  de imediato, todas as reclamap6es a respeito da qualidade e desempenho do
objeto fomecido;

6.2.10  Comunicar por escrito  o MUNIcipIO  qunlquer anormalidade  de  carater urgente  e
prestar os esclarecimentos que julgar necessdrio;

cLAusuLA   sriTIMA   -   OBRIGAc6Es   soclAls,   cOMHRclAls   E   FlscAls   DO
FORNECEDOR:
7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1.   Responsabilizar-se   por  todos   os   encargos   previdenciarios   e   obrigag6es   sociais

previstos  na  legislapao  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  salda-los  na  6poca
pr6pria,  vez que  os  seus  empregados nao manterao  nenhun vinculo  empregati'cio  com  o
Municipio de Mercedes;

7.1.2.   Responsabilizar-se   por   todas   as   providencias   e   obrigap6es   estabelecidas   na
legislapao  especi'fica  de  acidentes  de  trabalho  quando,  em  ocorrencia  da  esp6cie,  forem
vitimas os seus empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou em conexao com
ele, ainda que acontecido em depeiidencia da Sede Admiiiistrativa do MUNIcfpIO;

7.1.3.   Assumir   todos   os   encargos   de   possivel   delnanda   trabalhista,   civil   ou   penal.
relacionadas   ao   fomecimento   do   objeto   licitado,   originariainente   ou   vinculada   por
prevengao, conexao ou contin6ncia; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicapao do objeto do Pregao.

t7r.a2;sSei:aadigspp[;:C;3£:i:afi£:npe:::::';:gin:eefi:tro%CofaMa#;%Cfg[8o°tsneesiabpe;::1:i°;n:::faoc;ab:::;aaens::
Ata,  renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de  solidariedade,  ativa ou
passiva.

7.3.  F,  expressamente  proibida  ao  fomecedor a  veiculaeao  de  publicidade  acerca da Ata,  salvo  se
houver pievia autorizapao do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC6ES GE:RAIS DA FORNECIIDORA
8.1. Deveri a FORNECEDORA observar, ainda. o seguinte:

8.I.1.  i  expressamente  proibida  a  contratapao  de  servidor  pertencente  ao  quadro  de
pessoal  do  Municipio  de  Mercedes,  ou  que  nele  ocupe  cargo  de  confian¢a,  durante  a
vigencia desta Ata;
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8.;;:;at€, :£Pvroessse¥oeunvt:r g::#idaaato¥abg6a:'doa #]€§S:ore  Publicidade  acerca  deste

CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES DE EXHCUCAO
9.1  -As  contratap6es  decorrentes  da  presente  Ata  de  Registro  de  Pregos  serao  formalizados  pela
retirada da Ordem de Compra pela deteiitora.

9.2   A detentora da presente Ata de  Registro  de  Precos  sera obrigada a atender todos  os pedidos
efetuados durante a vigencia desta Ata,  mesmo  que  a execngao  deles decorrentes estiver prevista
para data posterior a do seu vencimento.

9.3 Toda contratacao deverd ser efetunda mediante solicitapao da unidade requisitante. a qual deverd
ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4  A empresa  fomecedora,  quando  do  recebimento  da  Ordem  de  Compra,  a  mesma devera  ser
devolvida, juntanente  com  a Nota  Fiscal  a  que  se  refere,  a  fim  de  ser  anexada  ao  processo  de
administrapao da ata.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDAI)ES
10.1   0s  casos  de   inexecucao  total   ou  parcial,  erro  de  execu€ao,   execucao   imperfeita,  atraso
injustificado  e  iiiadimplemento  de  cada  ajuste  representado  pela  Ordem  de  Compra,  sujeitara  a
detentora da At€+ is penalidades previstas no art.  87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais destacam-
Se:

10.I.1  Multa  didria  de  0,5%  (cinco  decimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  da Ata,  pelo
descumprimento de obriga¢6es fixadas.

10.1.2 Advertencia, multa de  l0 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e      suspensao
tempordria  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  MUNIcipIO  e  pessoas jun'dicas  pelo
mesmo  controladas  ou  subvencionadas,  pelo  prazo  de  ate  2  (dois)  anos,  no  caso  de
inexecugao total ou parcial do objeto, sem prejun'zo das demals cominap6es legais.

10.I.3   Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  Administrapao  Pi'iblica  e  pessoas
juridicas  pela  mesma  controladas  ou  subvencionadas,  pelo  prazo  de  ate  5  (cinco)  anos,
enquanto perdun.arem os motivos determinantes da punicao ou ate que   seja   promovida   a
reabilitagao  perante  a pr6pria  autoridade  que  aplicou  a penalidade,  garantido  o  direito  a
ampla defesa e contradit6rio, quando:

10. I .3. I . Deixar de assinar a Ata;

10. I .3.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto do Pregao;

10.1.3 .3 Nao mantiver a proposta, injustificadamente;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;
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10. I .3.5.  Fizer declarapao falsa;

10.1.3 .6.  Cometer fraude fiscal; e

10. I .3 .7. Falhar ou fraudar na execueao da Ata.

10. I .4 declarapfo de inidoneidade para contratar com a Administrapfro Pdblica. ate que seja
promovida  a  reabilitapao,  facultado  a  detentora  da  Ata  o  pedido  de  reconsiderapao  da
decisao  da  autoridade  competente,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  da  abertura  de  vistas  ao
processo.

10.2  0s  valores  das  lnultas  aplicadas  previstas  mos  sub-items  acima podefro  ser  descontados  dos

pagameiitos devidos pela Admiiiistrapao.

10.3  Da aplicapao das penas definidas mos sub items  10.1.I  a  10.I.3, cabera recurso no prazo de 05

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

10.4 0 recurso ou o pedido de reconsidera¢ao relativos ds penalidades acima dispostas sera dirigido
ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidifa o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o
pedido de reconsiderapao, no prazo de  10 (dez) dias dteis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - D0 REAJUSTAMENT0 DE PRECOS
1 I . 1  - Fica ressalvada a possibilidade de alteraefro das condic6es para a concessao de reajustes em
face    de  alterapao  dos  pregos,  comprovadamente,  praticados  no  mercado,  com  a  finalidade  de
manter o equilibrio econ6mico e financeiro da avenga.

cLAusuLA DriclMA SEGUNDA -   DO cANCELAMnNTO DA ATA Dn REGlsTRO DE
PRECOS
12.1   -  A  presente  Ata  de   Registro   de   Precos  podera   ser   cancelada.   de   pleno   direito   pela
administrapao , quando :

12.1. I  - a detentora nao cumprir as obrigag6es coiistantes desta Ata:

12.I.2  -a  detentora  nao  retirar  qualquer  Ordem  de  Compra,  no  prazo  estabelecido  e  a
Administracao nao aceitar sua justificativa;

12. I .3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de registro de pregos,
a crit6rio da Administrapao; observada a legislapao em vigor;

12.1.4 em qualquer das hip6teses de inexecngao total ou parcial de ata decorrente de registro
de  pre9os,  se  assim  for  decidido  pela  Administragao,  com  observancia  das  disposig6es
legais;

12.1.5  os  preeos  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  no  mercado,  e  a
detentora nfro acatar a revisao dos mesmos;
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12. I .6 -por raz6es de interesse ptiblico devidamente demonstradas e justificadas  pela
Administrapao.

12.2  A comunicapao do cancelamento do prego registrado, mos casos previstos neste item, sera feita
por  correspondencia  com  aviso   de   recebimento,  juntando-se   o   comprovante  ao   processo   de
admihistrapao  da  presente  Ata  de  Registro  tle  Precos.   No   caso   de  ser  ignorado,   incerto  ou
inacessivel o enderego da detentora, a comunicagao sera feita por publicapao no Diario Oficial do
Municipio, por 2 (duns) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o pre9o e registrado a partir
da ultima publicapao.

12.3  Pela detentora,  quando,  mediante  solicitagao  por  escrito.  comprovar estar  impossibilitada de
cumprir  as  exigencias  desta Ata  de  Registro  de  Precos,  ou,  a juizo  da Administrapao,  qundo
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  solicitapao  da  detentora  para  cancelamento  dos  precos  registrados  devera  ser
formulada com anteced6ncia de 05  (cinco) dias, facultada a Administragao a aplicapao das
penalidades previstas na Clausula D6cima, caso nao aceitas as raz6es do pedido.

CLAUSULADEC"ATERCHIRA-DAAUTORIZACAOPARAAQUISICAO
13.1  -A contratapao dos items objeto da presente Ata de Registro de Pregos serao autorizadas, em
cada  caso,  pelo  Ordenador  de  Despesa  correspondente,  sendo  obrigat6rio  informar  ao  Setor  de
Compras (ou a Comissao de Acompanhanento do Sistema de Registro de Pregos), os quantitativos
das aquisic6es.

13.I.I   -A  emissao  das  notas  de  empenho,  sua  retificapao  ou  cancelanento,  total  ou
parcial  serao,  igualmente,  autorizndos  pela  mesma  autoridade,  ou  a  quem  esta  delegar  a
competencia para tanto.

CLAUSULADECIMAQUARTA-DASCOMUNICACOES
14. I  -As comuhicac6es entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, ser5o feitas sempre por escrito.

CLAUSULADECIMAQUINTA-DASDISPOSICOESFINAIS
15.1  -Integram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL n° 95/2016 e a proposta da detentora
da presente ata classificada em 1° lugar no certane supra mencionado.

15.2     A  execucao  da  Ata  de  Registro  de  Precos  sera  disciplinada  pelas  disposic6es  legais  e
regularnentares  aplic.iveis  ds  obrigap6es  ora contraidas,  especialmente  a Lei  Federal  n.a  8.666,  de
21/06/1993, Lei Federal n.a 10.520, de  17/07/2002,   Decreto Municipal n.° 023/2007, de 27/03/2007
e Decreto Municipal n°  146, de  12 de dezembro de 2011.

15.3  A execueao  e  fiscalizapao  do  Objeto  deste  contrato  serao  de  responsabilidade  do  Sr.  Edson
Vilar Santos, Secretdrio de Esporte, Turismo e Lazer.
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15.4  0s  casos  omissos  serao  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  Federal  8.666/93,  pelo  Decreto
Municipal  n°   146/2011,  no  que  nao  colidir  com  a  primeira  e  nas  demais  normas  aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - D0 FORO
16.1    -   As   quest6es   decorrentes   da   execucao   desta   Ata,   que   nao   possam   ser   dirimidas
administrativamente,  serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Marechal  Cindido
Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais pi.ivilegiado que seja.

E, para firmeza e validede do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 02 (duns) vias de igual
teor  e  forma,  para  que  surtan  urn  s6  efeito.  ds  quais,  depois  de  lidas,   sfro  assinadas  pelas
representantes das partes. MUNIcipIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaixo.

Mercede;£:m£7jzubrode2016

Vel.ci Deitos ME
FORNECEDORA
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