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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços n 60/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2021
VALIDADE: 12 (doze) meses

Ata nº 60/2021
Identificação: 1602021

O Município de Mercedes, pessoajurídica de direito público interno, com sede admini trativa na
Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.0 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato
representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, brasileiro, casado, r sidente e
domiciliada naAv. Dr. Mario Totta, nº 588, Centro, nesta Cidade de Mercedes, Estado o Paraná,
inscrito no CPF sob nº. 045.304.219-88, portador da Carteira de Identidade nº. 8. 55.101-5
expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNICÍPIO, e a empresa F G de Olive ra Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 36.046.750/0001-41, Inscrição
Estadual nº 90839304-00, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, nº. 2936, CEP 8 .810-180,
Centro, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada por seu empr sário, Sr.
Fábio Garcia de Oliveira, residente e domiciliado na RuaVisconde do Rio Branco, nº. 936, CEP
85.810-180, Centro, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, portador da Carteira de entidade
nº. 8.504.681-0, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob nº. 062.797.549-60, a seguir
denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal nº 8.666 de 21 d junho de
1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883 de 9 de junho de 1994, L i Federal
nº 10.520/2002 e Decreto Municipal nº 146/2011 e das demais normas legais apl cáveis e,
considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2021, para REGIS RO DE
PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora, datada de 12/03/2021, firmam presente
Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas Iterações
posteriores e das cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obri ações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual fornec menta de
gás de cozinha, produtos para copa e cozinha, de higiene e materiais de limpeza, pa a uso da
Administração Geral do Município de Mercedes, conforme abaixo especificados:

LOTE 06 - Co os, filtros e sacos lásticos
Item Qtd Und Descrição R$ Unit

Copo. De plástico; descartável/reciclável;
1 3100 unid capacidade para 200ml; pacotes com 100 unidades; 5,O 1

Ibras
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº ( 0/2021

Item Qtd Und Descrição R$ Unit R$ Total

2 340 unid
Copo. De plástico; descartável/reciclável;
capacidade para 50ml; pacotes com 100 unidades;
Ibras

2,58 77,20

3 100 unid Filtro de Papel. 100% celulose; para café em pó; nº
103; embalagem com 25 unidades (mín); Brigitta 3,53 53,00

4 520 unid
Filtro para bomba de chimarrão. Em tecido
apropriado; embalagem contendo 02 unidades.
BomMate

1,39 ' 22,80

5 95 unid Saco plástico. Em rolo, com 100 und; capacidade
de armazenamento 2kg; FG 2,74 · 1-60,30

6 145 unid Saco plástico. Em rolo, com 100 und; capacidade
de armazenamento 5kg; FG 3,78 '048,10

7 110 unid Saco plástico. Em rolo, com 100 und; capacidade
de armazenamento 7kg; FG 4,63 n09,30

Valor total máximo do LOTE 06: R$ 18.801,70 (dezoito mil, oitocentos e um reais, setenta
centavos)

u .801,70

LOTE 09 - Querosene, naftalina e álcool
Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total

1 820 und
Querosene. 100% hidrocarboneto; em frasco
plástico contendo 900ml (mín); para limpeza;
Petrus

10,69 8 765,80

2 630 pct

Naftalina. Hidrocarboneto aromático,
apresentado em bolas; acondicionado em
embalagem apropriada, contendo 20grs (mín);
Politriz

1,62 1 020,60

3 900 und Alcool gel. 70º INPM; peso líquido mínimo de
480ml; Germ-X 7,06 6 354,00

4 2750 und Álcool etílico para limpeza, 46,2%; embalagem
contendo 11; Original 4,48 1: .320,00

5 630 unid Alcool, líquido. 70º INPM; embalagem de
1000ml; Original 6,38 4 019,40

6 250 und Alcool gel. 70° INPM; embalagem contendo 5
litros; Germ-X 47,37 11.842,50

7 350 und Alcool, líquido. 70º INPM; embalagem contendo
5 litros; Original 39,65 1: .877,50

Valor total máximo do LOTE 09: R$ 58.199,80 (cinquenta e oito mil, cento e noveno e nove
reais e oitenta centavos)

5l .199,80

LOTE 10 - Água sanitária, amaciante, alvejante, limpador multiuso, desinf tante e
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 0/2021

500 und

Descri ão R$ Unit
Agua sanitária; à base de cloro, sem aromatizante.
Composição química: hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo
variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo
esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante
de uso geral. Deverá apresentar FISPQ.
Qualidade igual ou superior ao Ypê; Frasco de 5
litros;AI es

6,75 3. 75,00

2 300 und

Amaciante de roupas. Composição: cloreto de
diaquil, dimetil, amônio, essência, álcool etílico e
água. Aspecto viscoso e concentrado. Deverá
apresentar FISPQ. Qualidade igual ou superior ao
Y ê; Embala em contendo 5 litros;AI es

3 2500 und

Limpador multiuso. Para uso geral com múltiplas
funções como remover manchas e sujeiras, em
fogões, geladeiras, pias, e demais superfícies
laváveis; - Composição básica: Linear alquil
benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não
iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico,
álcool, perfume e água; O frasco deverá
apresentar perfeita estabilidade, rigidez tal que
não ocorra vazamento, ser provida de tampa que
não permita vazamento. Frasco com 500 ml,
validade mínima de 12 meses. Com autorização
de funcionamento do fabricante junto à ANVISA;
AI es

9,20

3,46

2. 60,00

8. 50,00

4 750 und

Limpador concentrado. Composição: tensoativo
aniônico, tensoativo não iônico, coadjuvantes,
conservantes, corantes, essência e água.
Identificação do produto e prazo de validade.
Deverá apresentar FISPQ. Qualidade igual ou
superior ao Johnson; Embalagem contendo 5
litros; Si rolim

5 1000 und
Alvejante. Líquido; adequadamente apropriada; a
base de hipoclorito de sódio; contendo 1 litro;
Brilmax

10,20

2,36

7. 50,00

2. 60,00

6 1300 und

Desinfetante. Bactericida; líquido; não tóxico;
Composição: cloreto de benzalcôneo, nonifenol,
etixilado, fragrância, conservante, corante e água.
Componente ativo cloreto de benzalcôneo 0,75%.
Identificação do produto e prazo de validade.
Deverá a resentar FISPQ. Qualidade i uai ou

8,25 10. 25,00
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 0/2021

Item Qtd Unid Descri ão R$ Unit
superior ao Bom Bril; Embalagem contendo 5
litros; Alpes

7 1000 und

Detergente líquido; neutro, concentrado, com
tensoativo biodegradável e branqueador óptico,
para lavagem de utensílios de copa e cozinha.
Componente ativo: linear alquil benzeno
sulfonato de sódio. O produto deverá possuir
glicerina na composição. O frasco deverá
apresentar perfeita estabilidade, rigidez tal que
não ocorra vazamento, ser provida de tampa que
não permita vazamento. Frasco com 500 mi,
validade mínima de 12 meses. Com autorização
de funcionamento do fabricante junto àANVISA;
Vida

1,55 1. 50,00

8 1000 und

Detergente para louça. Composição: componente
ativo: glicerina, coadjuvantes, sequestrantes,
espessantes corantes e fragrância. Componente
ativo: linear alquibenzeno sulfatano de sódio.
Tensoativo biodegradável. Embalagem plástica
contendo identificação do produto e prazo de
validade. Deverá apresentar FISPQ. Qualidade
igual ou superior ao Ypê; Embalagem contendo 5
litros; Vida

12,37 12 370,00

Valor total máximo do LOTE 10: R$ 49.440,00 (quarenta e nove mil, quatrocentos e q
reais)

LOTE 14-Pa
Item Qtd

1 500 fardo

Descri ão
Papel higiênico, celulose virgem, 30m, 10cm,
gofrado e picotado, dupla, branca. Papel higiênico
de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente,
branco, alta alvura, picotado e texturado
(gofrado), com 100% de fibras de celulose
virgem, biodegradável, papel não reciclado, em
rolos de 10 cm. x 30 m. Fardo contendo 16
acotes · Delicatte

R$ Unit R Total

85,33 42. 65,00

2 85

Papel higiênico; rolão; especial, luxo, branco,
gofrado; fabricado com 60% de celulose virgem e

pct 40% de fibras recicladas de alta qualidade; 59,25
embalagem com 8 unidades, medindo 300m x
10cm, cada; Alve or

5. 36,25
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 0/2021

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit

3 965 und

Papel toalha, de 02 (duas) dobras interfolhadas,
100% celulose suave, não reciclado, com
capacidade de absorção compatível com o uso
(alta absorção), evitando tanto o esfarelamento
quanto a impermeabilidade, medindo 20cm x
21 cm (mín), podendo essas medidas variar em até
20 mm para mais ou para menos, sem manchas,
sem furos, acondicionado empacote de papel com
1.000 folhas (mín), contendo cada pacote cinco
amarrados internos de 250 folhas, totalmente
fechados em embalagem plástica. Características
físico-químicas: gramatura (g/m2): no mínimo de
34; cor branca; alvura mínima: de 80%.
Características microbiológicas: Coliformes:
ausentes; Estreptococos: ausentes;
microorganismos totais viáveis: até 1000
unidades formadoras de colônias por grama
UFC/g); FGPa eis

10,05 9. 98,25

Valor total máximo do LOTE 14: R$ 57.399,50 (cinquenta e sete mil, trezentos e n enta e
nove reais e cinquenta centavos)

57 399,50

LOTE 18 - Formicida, inseticida, re elente, raticida
Item Qtd Unid Descri ão R$ Unit Total

1 245 und Formicida. Tipo gel; embalagem contendo 1 0g, 10,34 2_ 33,30com a licador; Term 1m

2 250 und Inseticida doméstico. Tipo aerosol; embalado em 9,85 2_ 62,50frasco metálico contendo 300ml; Pro Insect
3 200 und Inseticida piretróide. Para desinsetização de

instalações; frasco contendo 30ml; Kotrine 13,51 2. 02,00

4 150 pct Raticida peletizado. De uso doméstico; em
embalagem de plástico contendo 25 ; Term 1m 1,74 2 1,00

5 110 und
Aparelho elétrico para repelir insetos; líquido.
Embalagem contendo 1 aparelho e 1 frasco com
re elente 30ml (mín. ; 11 0V;Matinset

13,97 1. 36,70

6
Refil repelente, para aparelho elétrico para repelir

150 und insetos; líquido. Embalagem contendo 1 frasco 12,03
com re elente 30ml (mín);Matinset

Valor total máximo do LOTE 18: R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais)
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 6 '/2021

OBS: Os produtos deverão ser novos, de primeira qualidade; estar adequa amente
embalados; com prazo de validade mínimo de 03 meses, a partir da data de ntrega
(conforme o caso), além de estar em plenas e satisfatórias condições de utilização p r parte
das Secretarias solicitantes.

Valor total da Ata: R$ 195.141,00 (cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta eu reais)

1.2 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitação pela Secretaria deverá at der às
seguintes exigências:

1.2.1 - Fornecer o objeto conforme solicitado no edital.

1.2.2 - Poderá utilizar-se daAta de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULASEGUNDA- DAVALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2 .1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura.

2.2 Nos termos do art. 15, § 4° da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade dest Ata de
Registro de Preços, o Município de Mercedes não será obrigado à aquisição, exclusivam nte por
seu intermédio, do objeto referido na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros meio , desde
que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer e pécie à
empresa detentora.

2.3 Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as clá sulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2021, que a precedeu e integra
o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser d pleno
conhecimento das partes.

CLÁUSULATERCEIRA- DESPESA:
3 .1 As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da seguinte atação
orçamentária:

02.001.04.122.0002.2002 - Gestão do Gabinete do Poder Executivo.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 505

02.004.04.122.0003.2006-Gestão da Secretaria de Planejamento, Administração e Fi anças.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: SOS, 000

02.005.12.361.0004.2009 - Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
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Fonte de recurso:

Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 0/2021

104,107,505

02.005.12.365.0004.2013 -Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - Pré
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 107, 505

02.005.12.365.0004.2015 -Manutenção e Revitalização da Educação Infantil - Crec e.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 107, 127, 505, 104

02.005.13.392.0005.2023 - Gestão do Centro Cultural e Biblioteca Cidadã.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 505

02.007.10.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 494, 505

02.007.10.304.0006.2030 - Vigilância Sanitária.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 510

02.007.10.301.0006.2031 - Estratégia de Saúde da Família -ESF.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000

02.007.10.305.0006.2032 - Vigilância em Saúde.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 494, 20494

02.009.15.452.0008.2041 -Manutenção dos Serviços Públicos.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 505

02.008.20.122.0007.2035 - Gestão da Secretaria de Agricultura, Pecuária e MeioAm iente.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 505

02.009.17.512.0009.2044 -Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - SE AE.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 055

02.010.04.122.0011.2047 - Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tra alho e
Emprego.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
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Fonte de recurso: 000,505

Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 6 1/2021

02.014.27.812.0012.2051 - Gestão da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 505

02.014.27.812.0012.2052 - Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 505

02.0ll.08.243.0013.2055 - Conselho Tutelar.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 505

02.011.08.244.0013.2054 - Gestão da Política de Assistência Social.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 505, 000

02.012.08.244.0013.2057 - Serviço de Proteção Social Básica.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 000, 505, 934, 936

02.012.08.244.0013.2060 - Serviço de Proteção Social Especial.
Elemento de despesa: 333903004, 333903021, 333903022
Fonte de recurso: 935

02.013.08.243.0013.6001 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pa a
Crianças eAdolescentes.
Elemento de despesa:
Fonte de recurso:

333903004,333903021,333903022
000,505,880

CLÁUSULAQUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - O pedido de pagamento deverá ser devidamente instruído com Nota Fiscal refer nte ao
fornecimento efetuado e deverá conter o número do Edital e assinatura do titular da Se retaria
requisitante do Município de Mercedes no seu verso.

4.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data de entrega do objeto, me iante a
emissão da competente Nota Fiscal.

4.2.1 A mora injustificada sujeitará o Município de Mercedes ao pagamento de c rreção
monetária a ser calculada com base na variação do IPCA-IBGE verificada entre a ata em
que deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivamente ocorreu, sem prej ízo da
incidência de juros de mora de 0,5% ao mês.
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Município de Mercedes
Estado do Paraná

Ata de Registro de Preços nº 0/2021

4.3 O Município de Mercedes poderá deduzir do montante a pagar os valores correspon entes a
multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

4.4 O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das responsabilidades decorr ntes do
fornecimento.

CLÁUSULAQUINTA- DAENTREGAE DO RECEBIMENTO
5.1 A entrega do objeto por parte da contratada, de modo fracionado, deverá se da após a
emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cin o) dias
úteis a contar da emissão da Ordem de Compra, e deverá ser efetuada no Município de rcedes,
em horário de expediente, nas dependências da sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo ruz, nº.
555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, e demais repartições inter ssadas,
conforme subitem 5.1.1.

5.1.1 O fornecimento atenderá: a) estabelecimentos de ensino, sendo 03 (três) sit ados na
sede municipal, 01 (um) no Distrito de Três Irmãs (distante 8Km da sede munici al) e 01
(um) no Distrito de Arroio Guaçu (distante llKm da sede municipal); b) uni des de
saúde, sendo 01 (uma) situada na sede, 01 (uma) no Distrito de Três Irmãs (dista te 8Km
da sede municipal) e 01 (uma) no Distrito de Arroio Guaçu (distante 1 lKm a sede
municipal); c) demais locais na sede municipal.

5 .1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e
autoridade competente do Município, poderá o prazo de entrega
prorrogado.

5.1.3 O Município fica desobrigado da execução total do objeto, caso não haj a real
necessidade de consumo do mesmo.

5 .1.4 A aglutinação do objeto em lotes não implica a solicitação do forne imento,
concomitante, de todos os itens que o integram.

5.2 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser substituído pelo for ecedor
no prazo de 3 (três) dias contados da notificação da não aceitação.

5.3 O objeto será recebido nos termos do art. 73 da Lei n.0 8.666/93.

5 .3 .1 No ato da entrega, o objeto será recebido provisoriamente, para fins de p sterior
análise de sua regularidade.

CLÁUSULASEXTA-DAS OBRIGAÇÕES
6.1 - Do Município:

6.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que enham
a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;
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6.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto licitado, de de que
cumpridas todas as exigências deste Edital, seus Anexos e daAta;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos verifica os;

6.1.4. Vistoriar o objeto da licitação, a fim de verificar sua compatibilidade com a
especificação técnica constante do instrumento convocatório e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto de ta Ata,
conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar à Detentora daAta 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 indireta ente,
sobre os serviços prestados;

6.2.2. Executar o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta;

6.2.3. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as ob igações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.2.4. Indicar o responsável por representá-la na execução do Contrato,
a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderão substituí-lo;

como

6.2.5. Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições co stantes
deste Edital de Pregão e em seus Anexos;

6.2.6. Executar diretamente a Ata, sem transferência
subcontratações não autorizadas pelo município de Mercedes;

6.2.7. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao ICÍPIO
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objet ;

6.2.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUN CÍPIO,
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qual dade e
desempenho do objeto fornecido;

6.2.9 Comunicar por escrito o MUNICÍPIO qualquer anormalidade de caráter u ente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCA S DO
FORNECEDOR:
7.1. Adicionalmente, deverá o FORNECEDOR:
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7. 1. 1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigaçõe sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los a época
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatíci com o
Município de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabele idas 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
com ele, ainda que acontecido em dependência da SedeAdministrativa do MUNI

7.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil o penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vincul da por
prevenção, conexão ou continência; e

7.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e co erciais
resultantes da adjudicação do objeto do Pregão.

7.2. A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos nesta cláu ula, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICÍPIO, nem poderá onerar o obj to desta
Ata, renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, tiva ou
passiva.

7.3. É expressamente proibida ao fornecedor a veiculação de publicidade acerca daAta,
houver prévia autorização do Município de Mercedes.

CLÁUSULAOITAVA- OBRIGAÇÕES GERAIS DAFORNECEDORA
8.1. Deverá 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, d ante a
vigência desta Ata.

8.1.2. É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca d sta Ata,
salvo se houver prévia autorização do MUNICÍPIO.

CLÁUSULANONA-DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
9.1 As contratações decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formaliza os pela
retirada da Ordem de Compra pela detentora.

9.2 A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os edidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a execução deles decorrentes estiver revista
para data posterior à do seu vencimento.

9.3 Toda contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante a qual
deverá ser feita através de Ordem de Compra competente.
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9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra e forneci
objeto, deverá devolvê-la juntamente com a Nota Fiscal a que se refere, a fim de ser an xada ao
processo de administração da ata.

CLÁUSULADÉCIMA-DAS PENALIDADES
10.1 A Detentora, total ou parcialmente inadimplente, estará sujeita à aplicação das sanções
previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e art. 7° da Lei 10.520/2002, a saber:

10.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuíz para o
fornecimento;

10.1.2 Multa moratória de 1 % (um por cento) do valor da parcela inadimplida p r dia de
atraso injustificado na providência necessária, limitada a 15 (quinze) dias, acumul da com
as multas cominatórias abaixo:

10.1.2.1 multa de 5% (cinco por cento) do valor da parcela inadimplida p r faltas
médias, assim entendidas aquelas que acarretam transtornos significativos , na sua
reincidência, esse percentual será de 1 0% (dez por cento);

10.1.2.2 multa de 10% (dez por cento) do valor total da ata de registro de preços,
nas hipóteses de inexecução total, com ou sem prejuízo para o ente público
contratante.

10.1.3 Multa cominatória de 5% (cinco por cento) do valor total da ata de registro d preços
por descumprimento de obrigação que não constitua mora.

10.1.4 Suspensão temporária do direito de participar em licitação por prazo não s erior a
2 (dois) anos, entre outras, no caso de inexecução total ou parcial do objeto;

10.1.5 Impedimento de licitar e contratar com a Administração, e descredencia nto do
Cadastro Municipal de Fornecedores, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos e máxi o de 5
(cinco) anos, entre outras, quando:

10.1.5.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não ce ebrar o
contrato;

10.1.5.2 Ensejar injustificado retardamento da execução de seu objeto;

10.1.5.3 Não mantiver a proposta;

10.1.5.4 Falhar gravemente na execução do contrato;

10.1.5.5 Na reiteração excessiva de mesmo comportamento já punido ou
de providências para reparação de erros.
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10.1.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja pro avida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, entre o ras, nas
seguintes hipóteses:

10.1.6.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

10.1.6.2 Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.6.3 Cometer fraude fiscal;

10.1.6.4 Fraudar na execução do contrato.

10.2 Na aplicação de sanção será assegurada a observância do contraditório e da ampl defesa,
bem como, a possibilidade de recurso/pedido de reconsideração, na forma do art. 109 d Lei n.º
8.666/93.

10.3 As sanções deverá ser aplicadas com a observância dos princípios da razoabi idade e
proporcionalidade, à vista da natureza e gravidade da infração cometida.

10.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior ou caso fortuito, devi amente
justificado e aceito pelaAdministração Pública, ficará o fornecedor isento das penalidad s.

1 O. 5 As sanções advertência, de suspensão de licitar e contratar com aAdministração Pú lica, de
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade, poderão ser apli adas ao
fornecedor juntamente com a de multa.

10.6 As penalidades demulta deverão ser satisfeitas no prazomáximo de 15 (quinze) dias
da data de sua notificação, podendo a autoridade competente determinar seu desconto dire amente
das quantias porventura devidas ao contratado.

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
11.1 - O preço registrado não sofrerá qualquer reajuste durante a vigência da cont atação,
ressalvada a possibilidade da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, na form do art.
11, § 3º, do Decreto Municipal n.0 096, de 5 de setembro de 2016, e do art. 65, II, "d", d
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DAATADE REGIST O DE
PREÇOS
12.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno dire· o pela
administração, quando:

12.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes destaAta;
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12.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo estabel cido e a
Administração não aceitar sua justificativa;

12.1.3 a detentora der causa a rescisão administrativa de ata decorrente de re istro de
preços, a critério daAdministração; observada a legislação em vigor;

12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de ata deco rente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das
disposições legais;

12.1.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mer ado, e a
detentora não acatar a revisão dos mesmos;

12.1.6 - por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justific das pela
Administração.

12.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste i em, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao pr cesso de
administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, i erto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário ficial do
Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e reg strado a
partir da última publicação.

12.3 O cancelamento poderá ocorrer por inciativa da detentora, quando, mediante solici ação por
escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências destaAta de Registro d Preços,
ou, ajuízo daAdministração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses revistas
no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/9 .

12.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados d verá ser
formulada com antecedência de 05 (cinco) dias, facultada á Administração a plicação
das penalidades previstas na Cláusula Décima, caso não aceitas as razões do pedi o.

12.4 Ficam expressamente reconhecidos os direitos da Administração no caso de canc lamento
decorrente da inexecução total ou parcial por parte da detentora.

CLÁUSULADÉCIMATERCEIRA- DAAUTORIZAÇÃO PARAAQUISIÇÃO
13.1 -A contratação dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autoriz das, em
cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao etor de
Compras (ou à Comissão deAcompanhamento do Sistema de Registro de Preços), os qua titativos
das aquisições.

13 .1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta elegar a
competência para tanto.
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CLÁUSULADÉCIMAQUARTA - DAS COMUNICAÇÕES
14.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e ontrole da
presente Ata, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Integram estaAta, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 21/2021 e a proposta a detentora
da presente ata classificada em 1 º lugar no certame supra mencionado.

15.2 A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposiçõ s legais e
regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n ° 8.666, de
21/06/1993, Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal n.0 02 /2007, de
27/03/2007 e o Decreto Municipal nº 096, de 5 de setembro de 2016.

15.3 A fiscalização relativa a presente Ata e eventuais contratações será exercida pelo Secretário
interessado na aquisição.

15.4 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pe o Decreto
Municipal nº 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas plicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLÁUSULADÉCIMASEXTA - 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 Marech Cândido
Rondon-PR, com exclusão 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) vi s de igual
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assin das pelas
representantes das partes, MUNICÍPIO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas abaix

/4~
Município de Mercedes

MUNICÍPIO

Mercedes -

Roberto Schaufelbef er
RG nº 5.053.961-0

de 2021.
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