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Ata n° 65/2017

identificação n° 1652017

o Município de Mercedes. pessoa jurídica de direito público interno. com sede administrativa na

Rua Dl'. 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 Lofli, brasileira, casada, residente e

domiciliada na Rua Dr. Oswaldo Cruz. n° 331. Loteamento GrofI nesta Cidade de Mercedes.

Estado do Paraná. inscrita no CPF sob nO. 886.335.359-04, pOltadora da Cal1eira de Identidade n').

5.107.835-7, expedida pela SSP/PR, a seguir denominado MUNiCíPIO, e a empresa A C Materiais

Médicos Ltda. EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n°. 11.138.620/0001

08, com sede na Rua Joaquim Nabuco, nO. 205, lojas 08, 09 e 05. CEP 87.014-100, Bairro Chateu de

Lion, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato representada por sua sócia administradora.

Angela Maria de Oliveira Bergamascho, residente e domiciliado na Rua Cajubi, nO. ] 21. CEP

87.075-2:::0. Bairro Jardim dos Pássaros, na Cidade de Maringá. Estado do Paraná. portadora da

Carteira de Identidade rt. 5.088.919-0. expedida pcltl SSP!PR. inscrito no CPF spb rt. 660.041.369

72, a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da lei Federal (1" 8.666 de 21 de

junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883 de 9 de junho de 1994.

Lei Federal nO 10.520/2002 e Decreto Municipal n° 146/2011 e das demais nonnas legais aplicáveis

e. considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL n° 5/2017, para REGISTRO DE

PREÇOS, conforme consta da proposta da [ornecl?dora, datada de 09/02/2017, finnam a presente

Ata de Registro de Preços. obedecidas as disposições da Lei Federal n° 8.666í93, suas alterações

posteriores e das cláusulas a segull' expressas. definidoras dos direitos, obrigações e

responsabilidades das partes.

CLÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços para eventual contratação de

empresa para fornecimento de suplementos alimentares e dietas enterais, para etender munícipes

que necessitam das mesmas, atendidos pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedcs, durante

�)�2��I'l'[S:Jí).(i�; ºJJ.:�'\)I1EIE��t_'�l�),lj>':leSp(?('iI}ç<ld o.�. .__....' _ ,......_.. _.__ .__ ,
, ' i i

! Item I Descrição li Qtd i R$ Unit i,'
r-�0's 1 . I" ')1 00 !I O. I .,up, ementl) nutricional específico para úlceras de 400 I -, I

R$ Total I
---1

8.400,00 J
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Item Descri�ao Qtd R$ Unit R$ Total

decubito, para uso oral ou ente1'al. Normocal6rico e

hiperproteico, tcmnulado com arginina, acidos graxos e

nucleotideos. Alto teor de micronutrientes importantes

para a cicatrizayao). Embalagem TP 200ml. Impact

Nestle

Obs: A data de validade do ob,jeto devera ser de, no minimo, 06 (seis) meses, contados a partir

da <tata da entrega do objeto solicitado.

Valor total da Ata: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)

].3 A detentora da Ata de Registro, quando da solicitayao pela Secretaria deveni atender as

seguintes exigencias:

] .3.] - Fornecer 0 objeto conforme solicitado 110 edital.

1.3.2 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre(fos qualquer 6rgao ou entidade da

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

61'gao gerenciado1', desde que devidamente comprovada a vantagem.

CL.,\lJSlJLA SEGlJNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRE<;OS

2.] - A presente Ata de Registro de Prec;os ten1 a validade de ] 1 (onze) meses, expirando em 31 de

dezembro de 20] 7.

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

Registro de P1'ec;os, 0 Municipio de Mercedes nao sen1 obrigado a aquisiyao, exclusivamente por

seu intermedio, 0 o�jeto referido na Chiusula 1, podendo utiliza1', para tanto, outros meios, desde

que pe1'mitidos em lei, sem que, desse Hito, caiba recurso ou indenizayao de qualquer especie a

empresa detentora.

2.3Em cada aquisiyao decorrente desta Ata, serao observadas, quanto ao preyo, as clausulas c

condil(oes constantes do Edital do PREGA.O PRESENCIAL n° 5/2017, que a precedeu e integra 0

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

das partes.

CLAvSVLA TERCEIRA - DESPESA:

3.1 As despesas dt'correntes da presente aqulsiyao corre1'ao por conta da seguinte do1ac;ao

o1'yamentari a:

02.007.10,301.0006,2027 -I)rograma Estrategico de Aten�ao Primaria.

Elemento de despesa: 333903203

Fontc: 000, 505, 495

Pag 2/9

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.

e-mai!: mercedes@mercedes.pr.gov.br- CNPJ 95.719.373/0001-23 �
www.mercedes.pr.gov.br �



Municipio de Mercedes

Estado do Paranâ

Ata de Registro de Prer;os n06512017

CLA.USULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 - 0 pedido de pagamento devera ser devidamente instruido com Nota Fiscal referente ao servic;:o

prestado e dcvenl conter 0 numero do Edital e assinatura do titular da Secretaria requisitante do

Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2. Nenhum pagamento serâ efetuado ao fomecedor, se este, à epoca correspondente, nào

apresentar comprovac;ào relativa à manuten<;ào da regularidade fiscal exigida no Edital de Licita<;ào

do Pregào Presencial n°. 5/2017.

4.3 0 pagamento serà efetuado ate 0 100 (decimo) dia do mês subsequente ao da entrega do objeto e

da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1 A mora injustificada sujeitarâ 0 Municipio de Mercedes ao pagamento de correc;âo

monetària a ser calculada com base na variac;âo do IGP-M verificada entre a data em que

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

4.4 0 Municfpio de Mercedes podeni deduzir do mont,mte a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizal;òes devidas pelo fomecedor.

4.5 0 pagamento efetuado nào iscntarâ 0 fornecedor das responsabilidades decorrentes do

fomecimento.

4.6 - Nenhum pagamento sera efetuado a Dctentora da Ata enquanto pendente de liquida<;ào

quaisquer obrigac;:òes fimmceiras que lhe foram impostas. em virtude de penalidade ou

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de prec;os ou correc;:ào

monetaria.

CLA.USULA QUINTA - DA ENTREGA E DO PRAZO

5.1 0 fòrnecimento. em quantidade e .frequência a ser definida pela Secretaria de Saude do

Municipio, iniciarâ a partir de .fèvereiro de 2017 (dois mil e dezessete). sendo que a entrega do

o�ieto dar-se-à em ate 05 (cinco) dias ap6.... Slla solicitaqào, mediante e de acordo com a entrega da

Ordem de Compra. devendo ser entreglle no l\llunicipio de Mercedes, junto à Secretaria de Saude,

no endereqo indicado no preâmbulo deste Edital.

5.1.1 A entrega do objeto deverâ scr efetuada no honirio de expediente desta

municipalidade (de segunda a sexta.feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:00h), scndo

que a mesma devera ser acümpanhada por representank da Secretaria de Saude do

Municipio de Mercedes.

5.1.2. Excepcionalmente, mediante requerimcnto fundanlcntado e deferido pela autoridade

competente do Municipio, poderà 0 prazo de entrega do objeto ser prorrogado.

5.1.3 0 Municipio fica desobrigado da execu�âo total do objeto, caso nâo haja a real
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necessidade de consumo do mesmo.

5.2 No caso de nao cumprimento ou inobservância das exigcncias pactuadas para o fornecimento.

nos termos das previs5es deste Edital e de seus Ancxos, o fornecedor devenI providenciar a

substituiyao do objeto, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da

notificayâo, sem onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplicayăo das penalidades

cabiveis.

CLĂUSULA SEXTA - DAS OBRIGA<:OES
6.1 - Do Municipio:

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

venham a ser solicitados pelos empregados do fornecedor;

6.1.2. Efetuar o pagamento devido pelo tornecimento do objeto licitado, desde que

cumpridas todas as exigencias desteEdital, seus Anexos e da Ata;

6.1.3. Comunicar oficialmente ao fl)rnecedor quaisquer falhas e ddeitos verificados;

6.1.4. Vistoriar () objeto da Iicitac;:ăo, a fim de vcriticar sua compatibilidade corn a

especificac;:ao teenica constante do instrumento convocat6rio e seus anexos.

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

ajuste representado pela Nota de Empenho;

6.1.6. Aplicar it Detentora da Ata penalidades, quando tor o 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 serviyos prestados;

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

necessarios no quantitativo do objeto, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

contratado:

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

6.2.4. Manter durante toda a execuyao da Ata, em compatibilidade corn as obrigayoes

assumidas, todas as eondi\,5es de habilitw;ăo e qualifica<;ăo exigidas na licitayăo;

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

pessoa(s) que, na auscncia do responsavel, poderao substitui-Io;
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6.2.6. Efetuar 0 fornecimento dentro das especifica<;:oes e/ou condi<;:oes constantes

deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7. Executar diretamente a A.ta, sem transferencia de responsabilidades ou

subcontratat;oes nao autorizadas pelo municipio dcMcrcedes:

6.2.8. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do fomecimento do objeto;

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

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

objelo fomecido;

6.2.10 Comunicm. por escrito 0 MUNICiplO qualquer anonnalidade de canlter urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necess{uio;

CLAuSULA SETIMA - OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS DO
FORNECEDOR:

7.1. Adicionalmente. devera 0 FORNECEDOR:

7.1.1. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenci,\rios e obrigac;oes socuus

previstos na legisla<;:ao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-Ios na epoca

pr6pria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com 0

Municipio de Mercedes;

7.1.2. Responsabilizar-se por todas as providencias e obriga<;:oes estabelecidas na

legisla<;:llo especffica de acidentes de trabalho quando. em ocorrencia da especie,

fl)rem vitimas os seus empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou em conexao

com e1e. ainda que acontecido em depcndencia da Sede Administrativa do MUNICIPIO;

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

relacionadas ao fomecimento do objeto licitado. originariamente ou vinculada por

prevent;ao, conexao ou continencia: e

7.1.4. Assumir. ainda. a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

adjudicac;ao do objeto do Pregao.

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

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao MUNICIPIO, nem podera onerar 0 objeto desta
Ata, renunciando 0 FORNECEDOR expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passlva.

7.3. E expressamente proibida ao fornecedor a veicula<;ao de publicidade acerca da Ata, salvo se
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llOuver prcvia autoriza�ao до Мtшiсiрiо де Mercedes.

CLAtrStfLA OITAVA - OBRIGA('OES C;ERAIS ОА FORNECEDORA
8.1. Dеvепi а fОRNЕСЕПОRА ol"Js\;,rvar, аiшlа, о segllinte:

8.1 .1.Е expressamente proibida а contrata9ao де servidOl' pertencente ао quadro де
pessoal до Municipio de Mel'cedes, ои que nele осире cargo де сопfiШ1�а, durante а

vigel1cia desta Ata;

8.1.2. Е ехргеssюnепtс proilJbla, tашЬеm, а veicula9ao де publicidade асегса desta Ata,
sal\() sc hoUYCI" prc\'ia aLltorizayJ.o (10 MCJNICipIO.

CI,AOSIJI..A NONA - HAS CONHI<;:OES IJE EXEC1J<�AO

9.1 - As сопtгаtщ;осs dесопепtеs <.ia presente Ata <.ie Registro де Pre90s serao forma1izados pela

retira(ia <.ia Or<.iem де Сотрга pela detentora.

9.� А dсtепtога да ргеsепtе Ata de Registro de Pre90s sera оЬгigаdа а atender todos os pedidos

efctнados duГ<шtс а yjgencia (lcsta ;-\ta. mеsпю qllC а ('хссщао <.lclcs <.iccoгrcl1tes estiveI" pl'cvista

рага data posterior а (10 sell уеш.:iшеl1to.

9.3 Тода сопtгаtауао деуега ser efetuada mеdiШ1tе sоliсitщ:ао da unidade геqиisitапtе, а qual devera

ser feita atra"'cs de Ordem де Сотрга competente.

9.4 А empresa fomecedora, qUШ1dо do recebimento da Огдет de Сотрга, а mesma devera ser

devolvida, juпtаmепtе сот а Nota I�'iscal а qt1e se [efere, а fim de seI' апехаdа ао processo de

аdшiпistгауао <.1а ata.

CL.'\tJStJLA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1 05 casos de iпехесщао total ои parcial, епо de ехесщао, ехесщао impel"teita, atraso

injllstiticado е iпаdiтрlеmепtо de cada ajuste l'еРl'еsепtаdо pela Ordem de Сошрга, sujeitar::i а

dеtепtога да Ata, as репаIidа<.iеs previstas по art. 87 <.1а Lei Federal по 8.666/93, das quais destacaIn

se:

10.1.1 Ml1lta <.Шtriа de 0,5% (сiпсо <.1есiпюs рог cC11tO) sobre О \/alor total da Ata, pclo

сIсsснmргimеlltо де оЬгigщ:оеs 11xad.as.

10.1.2 Advertencia, multa de 1 О % (dez рог cento) sobre о valor tota1 da Ata е suspensao

temporaria do direito de licitar е contratar сот о MlJNICipIO е pessoas juridicas pelo

шеsшо controlac!as ои Sl1Ьvеl1сiопаdаs, pelo prazo де ate 2 (dois) anos, по caso de

il1ехесщао total оп parcial do objeto. sem prejl1izo das dешаis соmiпауоеs legais.

10.1.3 Iшре<.tiшспtо de liсitю' е <.1е сопtгаtш' сош а Аdшiпistгауао Publica е pessoas

juridicas pela mesma controladas ои suЬvепсiопа<.ias, pelo pl'az() de ate 5 (cinco)
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anos, enquanto perdmarem os motivos detenninantes da puniyāo ou ate que seja promovida

a reabilitayao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, garantido o direito a

ampla defesa e contradit6rio, quando:

10.1.3.1. Deixar de assinar a Ata;

10.1.3.2. Ensejar o retardamento da execuyao do objeto do Pregā.o;

10.1.3.3 Nao mantiver a proposta, injustifkadamente;

10.1.3.4. Comportar-se dc O1odo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer declarayao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou thmdar na execuc;ao da Ata.

10.1.4 declarayao de inidoneidade para contratar com a Administrayao Publica, ate que seja

promovida a reabilitayā'o, facultado a detentora da Ata o pedido de reconsiderayāo da

decisāo da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao

processo.

10.2 Os valores das O1ultas apllcadas previstas nos sllb-it�ns acima poderao seI' descontados dos

pagamentos devidos peia Administrac;ao.

10.3 Da aplicayāo das penas definidas nos sub itens 10.1.1 a 10.1.3, cabeni recurso no prazo de 05

(cinco) dias 11teis, contados da intimayao, o qua! deveni ser apresentado no mesmo local.

10.4 O recurso ou o pedido de reconsiderayāo relativos as penalidades acima dispostas seni dirigido

ao Secret,'trio da unidade requisitantc, o qual dccidira o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 11teis e o

pedido de reconsiderw;ao, no prazo de 10 (dez) dias llteis.

CLA.USULA DtCIMA PRIMElRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE(:OS
11.1 - Podera ser permitida a alterayā'o da Ata de Registro de Preyos para o restabelecimento do

equilibrio economico-financeiro inicial da Ata, bem como quando se tratar de alterayā.o relativa a

quantidade do objeto inicialmente prevista neste Edital, sendo que ante a necessidade de alterayā'o

neste sentido, serao obedecidas as disposi<;oes contidas no m1. 65 da Lei nO 8.666/93.

CLA.lJSlJLA IJltCIMA SEGlJNI>A - OO CANCELAMENTO OA ATA OE REGISTRO OE

PRECOS
12.1 - A presente Ata de Registro de Preyos podera ser cancelada, de pleno direito peia

administrayāo, quando:
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12.1.1 - A detcntora nào cumprir as obrigayòes constantes desta Ata;

12.1.2 - A detentora nào retirar qualquer Ordem de Servi<;o, no prazo estabelecido e a

Administra<;ào nào aceitar sua justificativa;

l �.1.3 A dctentora del' causa a rescisào administrativa de Ata decorrente de registro de

pre<;os, a criterio da Administra<;ào; observada a legisla<;ào em vigor;

12.].4 Em qualquer das hipòteses de inexecu<;ùo total ou parcial de Ata decorrente de

registro de pre<;os, se assim for decidido pela Administra<;ào, com observancia das

disposi<;òes legais;

12.1.5 Os pre<;os registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a

detentora nào acatar a revisào dos mesmos;

1�.1.6 - POI' razòes de interesse publica devidamente demonstradas e justìf1cadas pela

Administra<;ào.

12.2 A comunica\(ào do cancelamento do pre<;o registrado, nos casos previstos neste item, sera feita

pOI' correspondencia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de

administrat;:ào da presente Ata de Registro de Pre<;os. No caso de seI' ignorado, incerto ou

inacessivd o endercyo da detentora, a cOl11unica<;ào sera fcita l'or publica<;ào no Diario Ofìcial do

Municipio. por � (duas) vezes conseclJtivas, considerando-se cancclado o pre<;o e registrado a partir

da ultima publica<;ào.

12.3 PeIa detentora, quando, mediante solicita<;80 pOI' escrito, comprovar estar impossibilitada de

cumprir as exigencias desta Ata de Registro de Pre<;os, o ll, a jllizo da Administra<;80, quando

comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIll a XVI, da Lei

Fedcral 8666/93, altc�rada pcla Lci Federal 8883194.

12.3.1 - A solicita<;ào da detentora para c<.Ulcelamento dos pre<;os registrados deverà seI'

fòmmlada com antecedència de OS (cinco) dias, f�lcultada à Administra<;ào a aplìcayào das

penalidades previstas 11a Cl::iusula Decima, caso nào aceitas as razoes do pedido.

CLAuSULA DECIMATERCEIRA - DAAUTORIZACÀO PARAAQUISICÀO

13.1 - A contrata<;ào dos itens objelo da presente Ata de Registro de Pre<;os serào autorizadas, em

cada (;aso. pelo Ordenador de Despcsa ('orrespondente, sc'ndo obrigat6rio informar ao Setor de

Compras (ou à Comissào de Acompanb<unento do Sistema de Registro de Pre90s), os quantitativos

das aquisi<;òes.

13.1.1 - A emissào das notas de empenho, sua retificayào ou cancelamento, total ou

parcial serào, igualmente, autorizados peta mesma autoridade, ou a quem esta delegar a

competència para ta.nto.
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Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

Ata de Registro de Pre�os n° 6512017

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS COMUNICA(�ÓES
14.1 - As comunicayòes entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente

Ata. sel'ào feitas sempre pOl' escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA- DAS DISPOSI(:ÓES FINAIS

15.1 - lntegram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL nO 5/2017 e a proposta da detentora

da pl'csente ata classificada em 1 ° Iugar no certanl(' supra mencionado.

15.2 A execu<;ào da Ata de Registro de Pre<yos será disciplinada pelas disposiyòes legais e

l'egulamentares aplicáveis às obrigar;òes ora contraidas, especiaImente a Lei FederaI n.o 8.666, de

21/06/1993, Lei Federal n.o 10.520, de 17/07/2002, Decreto MunicipaI n.o 023/2007, de 27103/2007

e Decreto Municipal nO 146, de 12 de dezembro de 2011.

15.3 A execuyào e fiscalizayào do Objeto deste contrato serào de responsabilidade do(a)

Secretário(a) de Saùde.

15.4 Os casos omissos serào resolvidos de acordo com a Lei FederaI 8.666/93, peIo Decreto

Municipal nO 146/2011, no que nào coIidir com a primeira e nas demais nomlas apIicáveis.

Subsidiariamente. aplicar-sc-ào os principios gerais de direito.

CLf\lfSlfLA [)F�CIMA SEXTA - no FOI{O

16.1 - As questòes decorremes da execuyào desta Ata, que nao possam ser dirimidas

administrativamente, serào processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal Càndido

Rondon-PR. com exclusào de qualquer outro. por mais priviIegiado que seja.

E, para tìrmeza e validade do que foi pactuado. Iavrou-se a presente Ata em 02 (duas) vias de iguaI

teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, sào assinadas pelas

representantes das partes,MTJNICIPIO e FORNECEDORA. e pelas testemunhas abaixo.

Mercedes - PR, em 24 de fevereiro de 2017.

rf t: ... "d'�I. / } �
\it�plO e ll' erc�

MlJNICIPIO

vC'�no�c- �j\C: D'�f\Q..��o
A C mteriais Medicos Ltda. EPI!>

FORNECEDORA

Testem unhas.!-:_-;0----_

�À;g:�
Edson Schug

RG 11\1 4.183.902-3

jt.
. -

-_.- -----

VilsonM.artins

RG /1') 4.491.835-8
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