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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 38/2016

VALIDADE: 11 (onze) meses

Ata nO 38/2016

Identificação: 1382016

O Município de Mercedes, pessoa juridica de direito público interno, com sede administrativa

na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato

representado pela Exma. Prefeita. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, portadora da cédula de

identidade R.G. nO 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nO

886.335.35-04. a seguir denominado MUNICIPIO, e a empresa V. F. Alimentos LIda. ME,

pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nO. 19.445.336/0001-96, com sede na

Rua Recife, nO.1.783, CEP 85.810-031, Centro, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná,

neste ato representada por Sirlei Trzeciak. residente e domiciliado na Rua Ilha de Paquetá, nO.

616. CEP 85.807-726. Parque Verde, na Cidade de Cascavel. Estado do Paraná, portador da

Carteira de Identidade nO. 5.459.837-8, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF sob n°.

761.402.889-91, 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 nO 8.883

de 9 de junho de 1994, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 14612011 e das

demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nO
1612016, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta da proposta da fornecedora,

datada de 05102/2016, firmam a presente Ata de Registro de Preços. obedecidas as

disposições da Lei Federal n° 8.666/93. suas alterações posteriores e das cláusulas a seguir

expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual

contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para distribuição a municipes

carentes cadastrados na Secretaria de Assistência Social do Municipio de Mercedes, durante

o ano letivo de 2016. conforme abaixo especificados:

Composição das Cestas Básicas

aTO UNID DESCRiÇÃO R$ UNIT R$ Total

1 unid �rroz parboilizado; tipo 1; longo; grãos inteiros; sem 12,00 6.600,00
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sujidades elou objetos estranhos; acondicionado em

pacote plastico; 5kg; Atenas

1 unid
Ayucar. Obtido da cana-de-ayucar; tipo cristal;

12,15 6.682,50
embalagem com 5 kg; Estrela

1 unid
Farinha de trigo. Tipo especial; de cor branca; isenta

9,20 5.060,00
de sujidades; em embalagem contendo 5kg; Badotti

Sa!. Refinado. lodado; em embalagens plasticas

1 unid contendo 1 kg; livre de sujeiras e objetos estranhos; 1,07 588,50

Divina Mesa

2 unid
Feijao. Preto; tipo 1; novo; com graos inteiros; sem

4,10 4.510,00
:>ujidades; em saco plastico com 1 kg; Itasa

2 unid
Dleo de soja. Comeslivel; sem ranyo ou sujeiras; em

4,10 4.510,00
rascos contendo 900ml; Coamo

1 unid
Leite em p6 instantaneo. Integral; adequadamente

6,70 3.685,00
embalado; embalagem com 400gr; CCGL

2 unid
Macarrao. Embalado em pacote plastico com 1 kg; tipo

3,75 4.125,00
espaguete; Viccari

Sabi'io em barra. Neutro. Sem glicerina; em

1 unid embalagem com 05 unidades, pesando 200g cada; 3,75 2.062.50

Ven

1 unid
Sabao em p6. Adequadamente embalado; embalagem

3,80 2.090,00
�ontendo 1 kg; Inove

;::uba. De milho; simples; cor amarela; apropriado ao
1 unid onsumo; adequadamente embalado; pacote com 1 kg; 135 742,50

Sinha

2 unid
::;afe em p6. Embalado adequadamente; em

5,70 6.270.00
embalagem contendo 500gr; Dualis

1 unid Biscoito sortido. Embalagem com 400g (min); Prodasa 2,70 1.485,00

- Quantidade de cestas: 550 (quinhentas e cinquenta) cestas

- Valor unitario: R$ 88,02 (oitenta e oito reais e dois centavos)

- Valor Total: R$ 48.411,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e onze reais).

1.2 A delenlora da Ala de Regislro, quando da solicitat;:ao pela Secretaria devera atender as
seguintes exigencias;

1.2.1 - Fornecer 0 objeto conforme solicitado no edital.
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1.2.2 - Poderà utilizar-se da Ata de Registro de Preyos qualquer òrgâo ou entidade da

Administrayâo que nâo tenha participado do certame, mediante prèvia consulta ao

òrgâo gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÂUSULA SEGUNOA - OA VALlOAOE 00 REGISTRO OE PREc;OS

2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos terà a validade de 11 (onze) meses, expirando em

31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

2.2 Nos termos do art. 15, � 4° da Lei Federal 8666/93, durante 0 prazo de validade desta Ata

de Registro de Preyos, 0 Municipio de Mercedes nâo serà obrigado à aquisiyâo,

exclusivamente por seu intermèdio, 0 objeto referido na Clàusula 1, podendo ulilizar, para

lanlo, oulros meios, desde que permilidos em lei, sem que, desse falo, caiba recurso ou

indenizayâo de qualquer espècie à empresa delentora.

2.3 Em cada aquisiyâo decorrente desla Ala, serâo observadas, quanto ao preyo, as

clàusulas e condiyöes constantes do Edital do PREGÂO PRESENCIAL n° 16/2016, que a

precedeu e integra 0 presenle instrumento de compromisso, independente de transcriyâo, por

ser de pleno conhecimento das partes.

CLÂUSULA TERCEIRA - OESPESA:
3.1 As despesas decorrenles da presenle aquisiyâo correrâo por conla da seguinle dotayâo

oryamentària:

02.012.08.244.0013.2057 - Programas, Projetos e Serviyos de Proteyâo Social Bâsica.

Elemento de despesa: 33903204

Fonte de recurso: 000, 505

CLÂUSULA QUARTA • 00 PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamenlo deverà ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e deverâ conter 0 numero do Edilal e assinalura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento serâ efeluado ao fornecedor. se este, â època correspondente, nâo

apresentar comprovayâo relaliva à manulenyâo da regularidade fiscal exigida no Edital de

Licilayâo do Pregâo Presencial nO. 16/2016.

4.30 pagamenlo serâ efetuado atè 010° (dècimo) dia do mês subsequente ao da enlrega do

objelo e da respecliva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitarâ 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de

correyâo monetâria a ser calculada com base na variayâo do IGP-M verificada

enlre a dala em que deveria se dar 0 adimplemento e a data em que efelivamente

ocorreu.

4.4 0 Municipio de Mercedes poderâ deduzir do montante a pagar os valores
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correspondentes a multas ou indenizalfoes devidas pela fornecedor.

4.5 O pagamento efetuado năo isentara o fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

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

quaisquer obrigalfoes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimpli�ncia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de prelfos ou corre�ăo

monetaria.

CLĂUSULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO
53.1 O fornecimento iniciara a partir de fevereiro de 2016 (dois mii e dezesseis). sendo que a

entrega do objeto dar-se-a em ate 10 (dez) dias ap6s sua solicita9ăo, mediante e de acordo com a

entrega da Ordem de Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, junto a

Secretaria de Assist€mcia Social, no endere90 indicado no preâmbulo do Edita!.

5.1.1 A entrega do objeto devera ser efetuada no horario 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 devera ser acompanhada por representante da Secretaria de

Assistencia Social do Municipio de Mercedes.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela

autoridade competente do Municipio, podera o prazo de entrega do objeto ser

prorrogado.

5.1.3 O Municipio fica desobrigado da execu<;ăo total do objeto, caso năo

haja a real necessidade de consuma do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requisi9ăo, para efeito de

posterior verificalfăo da conformidade do mesmo com as exigencias do edita!.

5.2 Na hip6tese da năo aceita<;:ăo do objeto, o mesmo deverâ ser refeito pelo fornecedor

no prazo de 5 (cinco) dias contados da notifica<;:ăo da năo aceita<;:ăo.

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA90ES

6.1 - Do Municipio:

6.1.1. Prestar as informalfoes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento 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 exigencias deste Edital, seus Anexos e da Ata:

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas e defeitos

verificados;
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6.1.4. Vistoriar 0 objeto da licita9ao, a fim de verificar sua compatibilidade com a

especifica9ao tecnica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscaisl faturas a efetiva execu9ao do objeto desta Ata,

conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar a Detentora da Ata penalidades, quando for 0 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 servi90s prestados;

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

fizerem necessarios no quantitativo do objeto, ate 0 limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor contratado;

6.2.3. Executar 0 objeto, no pre90, prazo e forma estipulados na proposta.

6.2.4. Manter durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as

obrigayoes assumidas, todas as condiyoes de habilita9ao e qualificayao exigidas

na licita9ao;

6.2.5. Indicar 0 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 0 fornecimento dentro das especifica90es elou 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

MUNICiplO 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 reclama90es a respeito da qualidade

e desempenho do objeto fornecido;

6.2.10 Comunicar por escrito 0 MUNICiplO qualquer anormalidade de carater

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

CLAuSULA SETIMA - OBRIGA<;OES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 00

FORNECEOOR:
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7.1. Adicionalmente. devera о FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se рог todos os encargos previdenciarios е оЬгigаr;;беs

sociais previstos па legislar;;ao social е trabalhista ет vigor, obrigando-se а salda-Ios

па ероса pr6pria, vez que os seus empregados пао manterao nenhum vinculo

empregaticio сот о Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se рог todas as providencias е оЬгigаr;;беs estabelecidas па

legislar;;ao especifica de acidentes de trabalho quando, ет ocorrencia da especie,

forem vitimas os seus empregados по ato do fornecimento do objeto licitado ou ет

сопехао сот ele, ainda que acontecido ет dependencia da Sede Administrativa do

MUNICfplO;

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

relacionadas ао fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada рог

ргеуепуао, сопехао ou continencia; е

7.1.4. Assumir, ainda, а responsabilidade pelos encargos fiscais е comerciais

resultantes da adjudicar;;ao do objeto do Pregao.

7.2. А inadimplencia do fornecedor, сот referencia aos encargos estabelecidos nesta

clausula, пао transfere а responsabilidade рог seu pagamento ао MUNICfplO, пет podera

опегаг о objeto desta Ata, renunciando о FORNECEDOR expressamente а qualquer vinculo

de solidariedade, ativa ou passiva.

7.3. Е expressamente proibida ао fornecedor а veicular;;ao de pubIicidade асегса da Ata, salvo

se houver previa autorizar;;ao do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGA<;:OES GERAIS ОА FORNECEOORA
8.1. Оеуега а FORNECEDORA observar, ainda, о seguinte:

8.1.1. Е expressamente proibida а contratar;;ao de servidor pertencente ао quadro de

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

vigencia desta Ata:

8.1.2. Е expressamente proibida, tambem. а veicular;;ao de pubIicidade асегса

desta Ata. salvo se houver previa autorizar;;ao do MUNICiplO.

CLAUSULA NONA - OAS CONOI<;:OES ОЕ EXECU<;:Ao
9.1 - As сопtгаtаr;;беs decorrentes da presente Ata de Registro de Prer;;os serao formalizados

pela retirada da Ordem de Соrnрга pela detentora.

9.2 А detentora da presente Ata de Registro de Prer;;os sera obrigada а atender todos os

pedidos efetuados durante а vigencia desta Ata, mesmo que а ехесщ;ао deles decorrentes

estiver prevista рага data posterior а do seu vencimento.
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9.3 Toda conlrala�āo devera ser efeluada medianle solicila�āo da unidade requisilante, a qual

devera ser feita atraves de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Compra, a mesma devera

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

processo de administra�āo da ata.

CLAuSULA DECIMA - DAS PENALlDADES

10.1 Os casos de inexecu�āo loIa I ou parcial, erro de execu�āo, execu�āo imperfeila. alraso

injuslificado e inadimplemenlo de cada ajuste represenlado peia Ordem de Compra, sujeilara

a delenlora da Ala, as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nO 8.666/93, das quais

deslacam-se:

10.1.1 Mulla diaria de 0,5% (cinco decimos por cenlo) sobre o valor lolal da Ala,

pelo descumprimenlo de obriga�ōes fixadas.

10.1.2 Advertencia, mulla de 10 % (dez por cenlo) sobre o valor lolal da Ala e

suspensāo lemporaria do direilo de licilar e conlralar com o MUNICiplO e pessoas
juridicas pelo mesmo conlroladas ou subvencionadas, pelo prazo de ale 2 (dois)

anos, no caso de inexecu�āo lolal ou parcial do objelo, sem prejuizo das demais

comina�ōes legais.

10.1.3 Impedimenlo de licilar e de conlralar com a Adminislra�āo Publica e pessoas

juridicas peia mesma controladas ou subvencionadas, pelo prazo de ale 5 (cinco)

anos, enquanto perdurarem os molivos determinanles da puni�āo ou ate que seja

promovida a reabilita�āo peranle a pr6pria auloridade que aplicou a penalidade,

garantido o direito a ampla defesa e contradit6rio, quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ala;

10.1.3.2. Ensejar o relardamenlo da execu�āo do objelo do Pregāo;

10.1.3.3 Nāo manliver a proposla, injuslificadamenle;

10.1.3.4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer declara�āo falsa;

10.1.3.6. Comeler fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execu�āo da Ata.

1 0.1.4 declara�āo de inidoneidade para conlralar com a Adminislrayāo Publica, ale
que seja promovida a reabilitayāo, facultado a detenlora da Ata o pedido de

reconsidera�āo da decisāo da auloridade compelente, no prazo de 10 (dez) dias da

PilK 7/}U
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abertura de vistas ao processo.

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

dos pagamentos devidos pela Administra:;:ao.

10.3 Da aplica:;:ao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabera recurso no prazo

de 05 (cinco) dias ùteis, contados da intima:;:ao, o qual devera ser apresentado no mesmo

local.

10.4 ° recurso ou o pedido de reconsidera:;:ao relativos as penalidades acima dispostas sera

dirigido ao Secretario da unidade requisitante, o qual decidira o recurso no prazo de 05 (cinco)

dias ùteis e o pedido de reconsidera:;:ao, no prazo de 10 (dez) dias ùteis.

CLÀUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREl;OS
11.1 - Fica ressalvada a possibilidade de altera:;:ao das condi:;:oes para a concessao de

reajustes em face de altera:;:ao dos pre:;:os. comprovadamente, praticados no mercado, com

a finalidade de manter o equilibrio economico e financeiro da aven:;:a.

CLÀUSULA DECIMA SEGUNDA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PREl;OS

12.1 - A presente Ata de Registro de Pre:;:os podera ser cancelada, de pleno direito pela

administra:;:ao, quando:

12.1.1 - a detentora nao cumprir as obriga:;:oes constantes desta Ata;

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

estabelecido e a Administra:;:ao nao aceitar sua justificativa:

: �.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de registro

de lJre:;:os, a criterio da Administra:;:ao; observada a legisla:;:ao em vigor;

12.1.4 �;n qualquer das hipòteses de inexecu:;:ao total ou parcial de ata decorrente de

registro 1e pre:;:os, se assim for decidido pela Administra:;:ao, com observiìncia das

disposi:;:ot's legais;

12.1.5 os pre:;:o'3 registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado,

e a detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6 - por razoes de interesse pùblico devidamente demonstradas e justificadas

pela Administra:;:ao.

12.2 A comunica9ao do cancelamento do pre:;:o registrado, nos casos previstos neste item,

sera feita por correspondènciJ com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao
processo de administra:;:ao da ;'It'sente Ata de Registro de Pre:;:os. No caso de ser ignorado,

incerto ou inacessivel o enderep da detentora. a comunica:;:ao sera feita por publica:;:ao no
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Diário Oficial do Municipio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o

pree;o e registrado a partir da ultima publicae;ào.

12.3 Pela detentora, quando, mediante solicitae;ào por escrito, comprovar estar impossibilitada

de cumprir as exigèncias desta Ata de Registro de Pree;os, ou, a juizo da Administrae;ào,

quando comprovada a ocorrència de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a

XVI, da Lei Federal 8666/93. alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 - A solicitae;ào da detentora para cancelamento dos pree;os registrados

deverá ser formulada com antecedència de 05 (cinco) dias, facultada á

Administrae;ào a aplicae;ào das penalidades previstas na Cláusula Decima, caso nào

aceitas as razòes do pedido.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAc;ÀO PARA AQUISlc;ÀO
13.1 - A contratae;ào dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pree;os serào

autorizadas, em cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigatório

informar ao Setor de Compras (ou à Comissào de Acompanhamento do Sìstema de Registro

de Pree;os), os quantitativos das aquisie;òes.

13.1.1 - A emissào das notas de empenho, sua retificae;ào ou cancelamento, total ou

parcial serào, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta

delegar a competència para tanto.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICAc;ÒES
14.1 - As comunìcae;òes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da

presente Ata. serào feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSlc;ÒES FINAIS
15.1 - Integram esta Ata, o edìtal do PREGÀO PRESENCIAL n° 16/2016 e a proposta da

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

15.2 A execue;ào da Ata de Registro de Pree;os será disciplinada pelas disposìe;òes legais e

regulamentares aplicáveis às obrigae;òes 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 27103/2007 e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execue;ào e fiscalizae;ào do Objeto deste contrato serào de responsabilidade do Sr.

Andrea R. Alves Hahn, Secretárìa de Assistèncìa Social.

15.4 Os casos omissos serào resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto
Municipal n° 146/2011, no que nào colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.

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

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - As questòes decorrentes da execue;ào desta Ata, que nào possam ser dirimidas
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Municipio de Mercedes

Estado do Рагапа

А/а (le Regis/I'o (Је PtЧ'ОS пО З812016

administrativamente, serao pгocessadas е julgadas по Foгo da Сотагса de Marechal

Candido Rondon-PR, сот exclusao de qualquer outro, рог mais privilegiado que seja.

Е. рага firmeza е validade do que foi pactuado, lavrou-se а presente аја ет 02 (duas) vias de

igual teor е forma. рага que suгtam um s6 efeito. as quais, depois de lidas. sao assinadas

pelas representantes das paгtes, MUNIClplO е FORNECEDORA, е pelas testemunhas
аЬајхо.

!UMAJ.-'.1�L / I�U MU--;;�lрlO de Mer�s
MUNICiplO

Mercedes - PR, ет 10 de fevereiro de 2016.

'9... _().: <"
V, F. AItiТ1e'nt05'Ltda. МЕ

FORNECEDORA

Testemunha�fl .

� !А Ј. 1Ј_I1_'__
Elsa Will Tutui

RG пО 5.725.228-6
f��aque'

RG пО 7.785.147-0
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