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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 66/2016
VALIDADE: 10 (dez) meses

Ata n° 66/2016

Identificação: 1662016

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.o 555, Centro. na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste
ato representada por sua Prefeita. a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada,
residente e domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, nO 331, Centro, nesta Cidade de Mercedes,
Estado do Paraná, inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04, portadora da Carteira de
Identidade nO. 5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNiCíPIO, e a
empresa Valsidi Cornérçjo e Confecções Ltda EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob n0. 84.871.623/0001-20, Inscrição Estadual nO 45800056-54, com sede na Av.
João XXIII, n°. 906, CEP 85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná.
neste ato representada por seu sócio-administrador Sr. Sidnei Eger, residente e domiciliado
na Av. João XXIII, nO. 906, CEP 85.998-000, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do
Paraná, portador da Carteira de Identidade nO. 3.409.155-2, expedida pela SSP/PR, inscrito
no CPF sob nO. 493.033.509-44, 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°
146/2011 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL n° 2112016, para REGISTRO DE PREÇOS. conforme consta da proposta da
fornecedora, datada de 17/02/2016, 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.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 _ Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para eventual
contratação de empresa para fornecimento de artigos de papelaria, tecidos e aviamentos.
material para artesanato e materiais diversos para desenvolvimento das atividades das
oficinas disponibilizadas pelo Projeto Piá "Luz do Amanhã", do Município de Mercedes,
durante o exercício de 2016, conforme abaixo especificados:
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LOTE 02

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

1 125 und
Porta guardanapo quadrado, com meia tampa,

11,29 1.411,25
MDF, 17x17x 6cm; cod.749; Vimade

2 125 und
Caixa para suco vazada, com tampa, MDF,

8,29 1.036,25
16x11x11cm cod. 1106; Vimade

3 125 und
Caixa quadrada, mdf, com rosa a lazer na

27,69 3.461,25
ampa, 26x26x9cm, cod. 1557; Vimade

Caixa para bijuterias,com tampas, com

4 125 und :Jivis6rias, mdf, 27x21x9cm, cod. 1582; 20,12 2.515,00

Vimade

5 125 und
Porta chaves, cartas, mdf,com decor<;ao a

12,19 1.523,75
azer, 23x23x7cm, cod. 1047; Vimade

6 125 und
Porta filtro para para cafe, mdf, 24x4x30cm

9,79 1.223,75
�od. 810; Vimade

7 125 und
Caixa oval, mdf, 25x16x7,5cm, cod.865;

14,79 1.848,75
Vimade

13.020,00

Valor total do LOTE 02: R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais);

LOTE10

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

1 1000 mt Fita mimosa largura, nO 01; Excel 0,23 230,00

2 1000 mt Fita mimosa largura, nO 00; Excel 0,23 230,00

3 150 mt Renda variada; para acabamento; Excel 1,89 283,50

4 20 mt Vies; 23mm; Destaque 0,44 8,80

5 100 pct Renda variada, tipo passa fita; Excel 20,05 2.005,00

6 50 und Novelo de linha pi bordado vagonite; Circulo 2,83 141,50

7 50 und Novelo de linha pi bordado ponto cruz; Corrente 2,44 122,00

8 80 Und. Novelo de linha pi bordado ponto russo; Circulo 2,44 195,20

3.216,00

Valor total do LOTE 09: R$ 3.216,00 (tres mil, duzentos e dezesseis reais)

LOTE 11

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

1 25 und Ziper, para jaqueta, diversos tamanhos; Excel 2,17 54,25

2 3 P9 Elastico n° 10; Real 5,79 17,37

3 300 Und. Botao; diversos tamanhos e cores; Excel 0,47 141,00

4 5 pct
Perolas para bordar, tamanhos variados, pacote

48,79 243,95
com 500 gr. Panorama
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Item Qtd

5 40

Und

Pct

7 3 pact

Descri�ao

Pedrarias; para bordar; 500gr. Panorama

Meia Pêrola, para bordar, para artesanato,

amanhos diversos, pacote com 500gr.

anorama

Fechos de metal para bolsas, embalagem com

o und. Telanipo

R$ Unit

37,91

R$ Total

1.516,40

6 5 pct 48,79 243,95

69,77 209,31

2.426,23

Valor total do LOTE 11: R$ 2.426,23 (dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e

três centavos).

LOTE 12

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

1 5 llnid
Marcador para tecido; tipo caneta; at6xico;

5.69 28,45
Acrilex

2 15 llnd
fA,licate de ponta redonda; para artesanato em

14,79 221,85
...hinelos; Mundial

3 100 llnd
A.glllha para bordado com pedrarias - reta ;

0,87 87,00
Singer

4 2 pct A.glllha p/ costllra manllal; Singer 067 1.34

5 15 und
"'esoura, para arremate; para cortes de fios e

8,74 131,10
maliza9ao de trabalhos;cores diversas; Mundial

6 12 und fA.gulha p/ costura reta 65/11; Groz Beckert 19,44 233,28

7 12 pct fA,glllha p/ costura reta 80/12; Groz Beckert 19,44 233,28

8 10 pct fA,gulha p/ overlock 65/11; Groz Beckert 19,44 194,40

9 10 pct �glllha p/ costllra 80/12 overlock; Groz Beckert 19,44 194,40

10 10 pct
�gulha p/ costura galoneira 65/11 ; Groz

24,42 244,20
Beckert

11 30 cone Linha p/ costllra, reta; Circulo 3.93 117,90

12 20 cone Linha p/ costllra, overlock ; Estilo 4,73 94,60

13 10 pct Agulha p/ ponto russo; Telanipo 14,79 147,90

14 10 pct Passadores de linha p/ ponto rllSSO; Telanipo 4.23 42,30

1.972,00

Valor total do LOTE 12: R$ 1.972,00 (um mil, novecentos e setenta e dois reais);

LOTE 31

Item Qtd

1 10

Und Descri�ao

und Linha para pesca n° 0,30; Jade

R$ Unit

2,89

R$ Total

28,90

Valor total do LOTE 31: R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos)
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Valor total da Ata: R$ 20.663,13 (vinte mii, seiscentos e sessenta e tres reais e treze

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 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Preyos qualquer 6rgao ou entidade da

Administrayao que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao

6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLĂUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preyos tera a validade de 10 (dez) meses, expirando em

31 (trinta e um) de dezembro de 2016.

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

de Registro de Prec.;:os, o Municipio de Mercedes nao sera obrigado a aquisiyao,

exclusivamente por seu intermedio, o objeto referido na Clausula 1, podendo utilizar, para

tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou

indenizayao de qualquer especie a empresa detentora.

2.3 Em cada aquisiyao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao prec.;:o. as

c1ausulas e condiyoes constantes do Edital do PREGĂO PRESENCIAL n° 21/2016, que a

precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcric.;:ao, por

ser de pleno conhecimento das partes.

CLĂUSULA TERCEIRA - DESPESA:
3.1 As despesas decorrentes da presente aquisiyao correrao por conta da seguinte dotayao

oryamentaria:

02.013.08.243.0013.6001 - Prote�ao as Crian�as, Adolescentes e Jovens.

Elemento de despesa: 33903014; 33903016; 33903021; 33903023; 33903024

Fonte de recurso: 000,505,880

CLĂUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - O pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao

fornecimento efetuado e devera conter o numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria

requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor, se este. a epoca correspondente, nao

apresentar comprovayăo relativa a manuten<ţao da regularidade fiscal exigida no Edital de

Licitac.;:ao do Pregao Presencial ne. 21/2016.

4.3 O pagamento sera efetuado ate o 10° (decimo) dia do mes subsequente ao da entrega do
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objeto e da respectiva Nota Fiscal.

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

corre9ao monetaria a ser calculada com base na varia9ao do IGP-M verificada

entre a data em que deveria se dar 0 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 indenizac;oes devidas pelo fornecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nao isentara 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fornecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Oetentora da Ata enquanto pendente de liquidac;ao

quaisquer obrigac;oes financeiras que Ihe foram impostas, em virtude de penalidade ou

inadimplemcia, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de prec;os ou correc;ao

monetaria.

CLAuSULA QUINTA - OA ENTREGA E 00 PRAZO
5.1 0 fornecimento iniciara a partir de marc;o de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo que a

entrega do objeto dar-se-a semanalmente, mediante e de acordo com a entrega da Ordem de
Compra, devendo ser entregue no Municipio de Mercedes, nas dependemcias do Projeto Pia
"Luz do Amanha", localizado na Rua Or. Oswaldo Cruz, Centro, na sede do Municipio de

Mercedes.

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 do Projeto Pia "Luz do

Amanha", interessado na utiliza<;:ao do objeto

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado e deferido pela
autoridade competente do Municipio, podera 0 prazo de entrega do objeto ser

prorrogado.

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execuc;ao total do objeto, caso nao

haja a real necessidade de consumo do mesmo.

5.1.4. A entrega do objeto devera ser feita conforme requlslc;ao, para efeito de
posterior verifica9ao da conformidade do mesmo com as exigencias do edital.

5.2 Na hip6tese da nao aceitac;ao do objeto, 0 mesmo devera ser refeito pelo fornecedor
no prazo de 3 (tres) dias contados da notificac;ao da nao aceitac;ao.

CLAuSULA SEXTA - OAS OBRIGA90ES
6.1 - 00 Municipio:
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6.1.1. Prestar аз informa<;oes е оз esclarecimentos atinentes ао fornecimento que

venham а зег solicitados pelos empregados do fornecedor;

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

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

6.1.3. Comunicar oficialmente ао fornecedor quaisquer falhas е defeitos

verificados;

6.1.4. Vistoriar о objeto da liсitа<;эо, а fim de verificar sua compatibilidade сот а

еsресifiса<;эо tecnica constante do instrumento convocat6rio е seus anexos.

6.1.5. Atestar nas notas fiscais/ faturas а efetiva ехесu<;эо do objeto desta Ata.

conforme ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar а Detentora da Ata penalidades, quando for о caso;

6.2 Dа Detentora da Ata:

6.2.1. Pagar todos оз tributos que incidam ou venham а incidir, direta ou

indiretamente, зоЬге os servi<;os prestados;

6.2.2. Aceitar, nas mesmas condi<;oes, оз acrescimos ou supressoes que se

fizerem necessarios по quantitativo do objeto, ate о limite de 25% (vinte е cinco рог

cento) do valor contratado;

6.2.3. Executar о objeto, по рге<;о, prazo е forma estipLllados па proposta.

6.2.4. Manter durante toda а ехесщ:эо do contrato, ет compatibilidade сот as

obriga<;oes assumidas, todas as condi<;oes de hаЫlitа<;эо е quаlifiса<;эо exigidas

па liсitа<;эо;

6.2.5. Indicar о responsavel рог representa-Ia па execu<;ao do Contrato, assim
сото а(з) pessoa(s) que, па ausencia do responsavel, poderao substitui-Io;

6.2.6. Efetuar о fornecimento dentro das especifica<;oes e/ou condi<;oes constantes

deste Edital de Pregao е ет seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente а Ata, зет transferencia de responsabilidades ou
subcontrata<;oes пао autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8. Responsabilizar-se рог quaisqueг danos causados diretamente ао
MUNICiplO ou а terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do
fornecimento do objeto;
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6.2.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNIClpIO,

obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamac;ōes a respeito da qualidade

e desempenho do objeto fornecido;

6.2.10 Comunicar por escrito o MUNIClplO qualquer anormalidade de carater

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

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

FORNECEOOR:

7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigac;ōes

sociais previstos na legislac;āo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios

na epoca pr6pria, vez que os seus empregados nāo manterāo nenhum vinculo

empregaticio com o Municipio de Mercedes;

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

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

forem vitimas os seus empregados no ata do fornecimento do objeto licitado ou em

conexāo com ele, ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do

MUNIClpIO;

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

relacionadas ao fornecimento do objeto licitado. originariamente ou vinculada por

preven<;āo. conexāo ou continencia; e

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

resultantes da adjudica<;āo do objeto do Pregāo.

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

c1ausula, nāo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNIClpIO, nem podera
onerar o objeto desta Ata, renunciando o FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo

de solidariedade, ativa ou passiva.

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

se houver previa autorizac;āo do Municipio de Mercedes.

CLAuSULA OITAVA - OBRIGA<;OES GERAIS OA FORNECEOORA

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

8.1.1. E expressamente proibida a contratac;āo 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;āo de publicidade acerca
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desta Ata. salvo se houver prèvia autoriza<;ao do MUNICipIO.

CLÀUSULA NONA - DAS CONDICOES DE EXECUCÀO
9.1 _ As contrata<;6es decorrentes da presente Ata de Registro de Pre<;os serao formalizados
pela retirada da Ordem de Compra pela detentora.

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

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

CLÀUSULA DECIMA - DAS PENALlDADES
10.1 Os casos de inexecu<;ao total ou parcial, erro de execu<;ao, execu<;ao imperfeita, atraso
injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela Ordem de Compra, sujeitara
a detentora da Ata, às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais
destacam-se:

10.1.1 Multa diaria de 0,5% (cinco dècimos por cento) sobre o valor total da Ata,
pelo descumprimento de obriga<;6es fixadas.

10.1.2 Advertencia, multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor tota I da Ata e
suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com o MUNICiplO e pessoas
juridicas pelo mesmo controladas ou subvencionadas, pelo prazo de atè 2 (dois)
anos, no caso de inexecu<;ao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais
comina<;6es legais.

10.1.3 Impedimento de licitar e de contratar com a Administra<;ao publica e pessoas
juridicas pela mesma controladas ou subvencionadas. pelo prazo de atè 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni<;ao ou atè que seja
promovida a reabilita<;ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
garantido o direito a ampia defesa e contraditorio, quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execu<;ao 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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10.1.3.5. Fizer declaraC(ao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execuC(ao da Ata.

10.1.4 declaraC(ao de inidoneidade para contratar com a AdministraC(ao Publica, atè
que seja promovida a reabilitaC(ao, facultado a detentora da Ata o pedido de
reconsideraC(ao da decisao da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vistas ao processo.

10.2 Os valores das multas aplicadas previstas nos sub-itens acima poderao ser descontados
dos pagamentos devidos pela AdministraC(ao.

10.3 Da aplicaC(ao das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3. caberá recurso no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimaC(ao. o qual deverá ser apresentado no mesmo

local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsideraC(ao relativos às penalidades acima dispostas será
dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco)
dias uteis e o pedido de reconsideraC(ao. no prazo de 10 (dez) dias uteis.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
11.1 _ Fica ressalvada a possibilidade de alteraC(ao das condiC(óes para a concessao de
reajustes em face de alteraC(ao dos preC(os. comprovadamente, praticados no mercado, com
a finalidade de manter o equilibrio econ6mico e financeiro da avenC(a.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE

PRECOS12.1 _ A presente Ata de Registro de PreC(os poderá ser cancelada, de pleno direito pela

administraC(ao. quando:

12.1.1 _ a detentora nao cumprir as obrigaC(óes constantes desta Ata;

12.1.2 _ a detentora naD retirar qualquer Ordem de Compra, no prazo
estabelecido e a AdministraC(ao naD aceitar sua justificativa:

12.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de ata decorrente de registro
de preC(os. a critèrio da AdministraC(ao; observada a legislaC(ao em vigor;

12.1.4 em qualquer das hipóteses de inexecuC(ao total ou parcial de ata decorrente de
registro de pre90s, se assim for decidido pela AdministraC(ao, com observancia das

disposiC(óes legais;

12.1.5 os pre<;os registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado,
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е а detentora пэо acatar а геvisэо dos mesmos;

12.1.6 _ рог razoes de interesse pubIico devidamente demonstradas е justificadas

pela Аdmiпistга<;эо.

12.2 А соmuпiса<;эо do cancelamento do рге<;о registrado, nos casos previstos neste item,
sera feita рог correspondencia сот aviso de recebimento, juntando-se о comprovante ао
processo de аdmiпistга<;эо da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de ser ignorado,
јпсегtо ou inacessivel о endere<;o da detentora, а соmuпiса<;эо sera feita рог рuЫiса<;эо по
Dјагјо Oficial do Municipio, рог 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado о
рге<;о е registrado а paгtjг da ultima рuЫiса<;эо.

12.3 Pela detentora, quando, mediante sоliсitа<;эо рог escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Pre<;os, ou, а juizo da Аdmiпistга<;эо,
quando comprovada а осоггепсја de qualquer das hip6teses previstas по aгt. 78. incisos XIII а
XVI. da Lei Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1 _ А sоliсitа<;эо da detentora рага cancelamento dos pre<;os registrados
devera ser formulada сот antecedencia de 05 (сјпсо) dias, facultada а
Аdmiпistга<;эо а арliса<;эо das penalidades previstas па Clausula Оесјта, caso пэо
aceitas as razoes do pedido.

CLAUSULA OECIMA TERCEIRA - од AUTORIZA<;AO PARA AQUlSI<;AO
13.1 _ А сопtгаtа<;эо dos itens objeto da presente Ata de Registro de Pre<;os sегэо
autorizadas, ет cada caso, pelo Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrigat6rio
informar ао Setor de Compras (ou а Соmissэо de Acompanhamento do Sistema de Registro
de Pre<;os), os quantitativos das aquisi<;oes.

13.1.1 _ А еmissэо das notas de empenho, sua геtifiса<;эо ou cancelamento, total ou
рагсјаl sегэо, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou а quem esta
delegar а competencia рага tanto.

CLAUSULA OECIMA QUARTA - OAS COMUNICA<;OES
14.1 _ As comunica<;oes entre as paгtes, relacionadas сот о acompanhamento е controle da
presente Ata. sегэо feitas sempre рог escrito.

CLAUSULA OECIMA QUlNTA - OAS OISPOSI<;OES FINAIS
15.1 _ Integram esta Ata, о edital do PREGAO PRESENCIAL пО 21/2016 е а proposta da
detentora da presente ata classificada ет 1 о lugar по ceгtaтe supra mencionado.

15.2 А ехесu<;эо da Ata de Registro de Pre<;os sera disciplinada pelas disposi<;oes legais е
regulamentares aplicaveis as obriga90es ога contraidas, especialmente а Lei Federal п.О
8.666, de 21106/1993, Lei Federal п.О 10.520, de 17107/2002, Decreto Municipal п.о 023/2007,
de 27103/2007 е Decreto Municipal по 146, de 12 de dezembro de 2011.
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15.3 A execue;:ao e fiscaliza9ao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade da Sra.
Andrea Regina Alves Hahn, Secretaria de Assistencia Social.

15.4 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto
Municipal n° 146/2011, no que naD colidir com a primeira e nas demais normas aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

CLA.USULA OECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - As quest6es decorrentes da execu9ao desta Ata, que naD possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal
Candido Rondon-PR, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que sejao

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, as quais. depois de lidas, saD assinadas
pelas representantes das partes, MUNIClplO e FORNECEDORA, e pelas testemunhas
abaixo.

, em 04 de mar90 de 2016.

onfec90es Uda EPP

EOORA

Testemunh�as: � .

---..� \_AUttll
Elsa Will Tutu;

RG nO 5.725.228-6 �
RG nO 7.785.147-0
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