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Ata de Registro de Precos n° 205/2016
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0 Municipio de Mercedes, pessoa juridica de direito pdblico  intemo, com  sede administrativa na
Rua  Dr.  Oswaldo  Crur,  n.a  555,  Centro,  na  Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Paraha,  neste  ato
representado pelo Exino.  Prefeito em Exercicio,  Sr. Vilson Martins, brasileiro, casado, iusL`rito no
CPF sob n.° 624.141.519-00, portador da Carteira de Identidade n.° 4.491.835-8 SspmR, residente e
domiciliado  na Av.  Mdrio Totta,  n°  828,  Centro,  nesta Cidade  de  Mercedes,  Estado  do  Parana,  a
seguir denominado MUNIcipIO, e a empresa Agrominas Com6rcio de Plantas Ltda. EPP, pessoa
juridica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  n°.  05.538.322/0001-02,  Inscrieao  Estadual  n°
229227661.00-19,   com   sede   no   Sitio   Campo   Lindo,   s/n°.,   CEP  36.784-000,   Zona  Rural,   no
Municipio  de  Dona  Euzebia,   Estado  de  Minas  Gerais,  neste  ato  representada  por  seu  s6cio
administrador. Sr. Adeilton Pascoaline Magalhaes, residente e domiciliado na Run Ant6nio Ferreira
Sobrinho, n°.  89, apto  01,  CEP 36.784-000,  Centro,  na Cidade de  Dona Euzebia,  Estado de  Minas
Gerais,  portador  da  Carteira  de  ldentidade  n°.  M-6.842.510,  expedida  pela  SSP/MG,  inscrito  no
CPF sob n°. 922.400.706-68, a seguir denominada FORNECEDORA, nos termos do art.15  da lei
Federal n° 8.666 de 21  de junho de  1993, com as altera¢6es nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883

:,:i,dfji¥ar9sdaep:i::€:[sL:i,Fceod:i:]e:i::.5o2°r:2s:iz;eoDdeocritfuMG¥8;Ppak°s]E4£/€i|[Lendoa38d/e2Ef;S,
para  REGISTRO   DE   PRECOS,   conforme   consta   da  proposta  da   fomecedora,   datada   de
18/08/2016, firmam a presente Ata de Registro de Pregos, obedecidas as disposic6es da Lei Federal
n° 8.666/93, suas alterap6es posteriores e das clfusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos,
obrigap6es e respousabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJET0
I.1  Atraves  da  presente  ata  ficam  registrados  os  seguintes  precos  para  eventual  contratapao  de
empresa para fomecimento  de plantas omamentais para prapas, parques e jardins do Municipio,  ,
conforme especificados a seguir:
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Ata de Registro de Precos n° 205/2016

Item Quant. Und. Descri§ao RS Unit RS Total

1 20 muda

Cica (Cycas revo/c!fa/.. plantadas em substrato

92,00 1.840,00

e       acondicionadas       em       saco       pldstico
proporcional      ao      tananho      da      planta,
certificadas com altura minima de 1,50 in com
sistema     radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condi95es fitossanitdrias.

2 50 muda

Buxinhos    /Bore/s6.expervz.re#s):    conduzidos

82,00 4.100,00
em formato de bola com diametro da copa de
50   cm,   envasados   individualmente   e   com
sistema radicular desenvolvido (curada) planta
e em excelentes condig6es fitossanitatas.

3 10 muda

Palmeira     leque     ffrflc.kycci7-pa/s    /or/##e!.J..

75,00 750,00

plantadas  em  substrato  e  acondicionadas  em
saco   plastico   proporcional   ao   tamanho   da
planta, certificadas com altura minima de  1,50
in com  sistema  radicular  desenvolvido  e  em
excelentes condi€5es fitossanitarias.

4 100 muda
Moreiei       (Dietes       iridioides):       eTisaicahas

18,00 I.800,00individualmente,     com      sistema     radicular
desenvolvido, com porte minimo de 0,90 in.

5 10 muda

Ka:inm®a    (Juniperus     chinensis     torulosa)..

90,00 900,00

plantadas  em  substrato  e  acondicionadas  em
saco   pldstico   proporcional   ao   tamanho   da
planta, cer(ificadas com altura minima de  1,50
in  com  sistema  radicular  desenvolvido  e  em
excelentes condig6es fitossanitalias.

6 10 muda

Tulra (Chamaecyparis pisif era f ilif era-aurea):

57,00 570,00

plantadas  em  substrato  e  acondicionadas  em
saco   pldstico   proporcional   ao   tananho   da
planta, certificadas com altura minima de  I,50
in  com  sistema  radicular  desenvolvido  e  em
excelentes condic5es fitossanitdrias.

7 80 muda

Agapanthus   (Agapanthus   africanus):   cores

8,00 640,00diversas,    eusacadas    individualmente,    com
sistema radicular desenvolvido,  com porte  de
0,90 in.

8 10 muda F6hix   (Phoenix   roebelenii)..    plan:todas   em 120,00 1.200,00

substrato  e  acondicionadas  em  saco  pldstico

ppra:8"#
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Item Quant. Und. Descrfeao RS Unit RS Total

proporcional      ao      tamanho      da      planta,
certificadas com altura ndnima de  I,50 in no
total e 0,40 in de tronco com sistema radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condi96es
fitossanitdrias.

9 25 muda

Oiti     (£z.ca#J.a     fome#JosraJ..     plantado     em

70,00 I.750,00

substrato  e  acondicionado  em  saco  pldstico
proporcional      ao      tananho      da      planta,
certificadas com altura minima de 1,80 in com
sistema      radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condig6es fitossanitdrias.

10 25 Muda

Mane.®ana-serri\    (Tibouchina     mutabilis):

60,00 1.500,00

plantadas  em  substrato  e  acondicionadas  em
saco   pldstico   proporcional   ao   tamanho   de
planta, certificadas com altura mi'nima de  I,80
in  com  sistema  radicular  desenvolvido  e  em
excelentes condig6 es fitossanitdrias.

11 25 Muda

Resed£ (£c/gems/roermz.a  J.#dl.caJ..  plantadas  em

45,00 I.125,00

substrato  e  acondicionadas  em  saco  plastico
proporcional      ao      tananho      da      planta,
certificadas com altura minima de 1,80 in com
sistema      radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condi¢5 es fitossanitarias.

12 25 Muda

TDe (Tabebuia impetiginosa) (I;abebuia r6seo-

50,00 I.250,00

cr/bcJJ.. cores diversas, plantadas em substrato e
acondicionadas em saco pldstico proporcional
ao tamanho da planta, certificadas com altura
minina   de   1,80   in   com   sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condig6es
fitossanitdrias.

13 25 Muda

Qunresme+ral        (Tibouchina        granulosa):

40,00 1.000,00

p/cz#/acJas  em  substrato  e  acondicionadas  em
saco   pldstico   proporcional   ao   tananho   da
planta, certificadas com altura minima de  I ,80
in  com  sistema  radicular  desenvolvido  e  em
excelentes condic6es fitossanitarias.

14 30 caixa Dracena    tricolor    (Drcrcae#o    mc!rgz.#cr/cr/.. 32,00 960,00
caixa  com  mudas  ensacadas  individualmente,
com   porte   minino   de   1,00   in   total   com

Ptfg
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Ata de Registro de Pre¢os n° 205/2016

Item Quant. Und. Descricao RS Unit RS Total

sistema radicular desenvolvido.

15 10 muda

Pa]meira-imperial     (Roysfo#ea     a/eracea/:

48,00 480,00ensacadas individualmente, com porte minmo
de  2,00  in  total  e  ininimo  80  cm  de  estipe
(curada) com sistema radicular desenvolvido.

16 5 muda

Ci+nedriha       (Nec[andra       rnegapotamica):

44,00 220,00

plantada  em   substrato   e   acondicionada  em
saco   plastico   proporcional   ao   tananho   da
planta, certificadas com altura minima de  1,80
in  com  sistema  radicular  desenvolvido  e  em
excelentes condig5es fitossanitatas.

17 10 muda

Chap6"        de        Couro         (Echinodorus

75,00 750,00

m¢cropky//#s):    plantado    em    substrato    e
acondicionado  em  saco  pldstico  proporcional
ao tamanho da planta, certificadas com altura
minima   de   1,80   in   com   sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condig6es
fitossanitdrias.

18 30 calxa

Chorolfitto (Chloropkytwm comosum):  caixaria

29,00 870,00

com   /i   in"das'   plantadas   em   substrata   e
acondicionadas em saco pldstico proporcional
ao tamanho da planta,  certificadas com altura
minima   de   I,00   in   com   sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condi¢5es
fitossanitinas.

19 50 caixa

Pet&n;rai-perene  (Petunia   integriif blia)..  cores

22,00 1.100,00

diversas caz.xcJri.cl coJ#  /i rmeJdos plantadas em
substrato  e  acondicionadas  em  saco  pldstico
proporcional      ao      tamanho      da      planta,
certificadas com altura minima de 0,12m com
sistema      radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condic6es fitossanitarias.

20 30 caixa

Geranto    (Pelargonium     hortorum):     cores

27,00 810,00

diversas caz*arl.a com /5 m#das plantadas em
substrato  e  acondicionadas  em  saco  plastico
proporcional      ao      tamanho      da      planta,
certificadas com altura minima de 0,12m com
sistema      radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condi96es fitossanitirias.

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

Ata de Registro de Pre¢os n° 205/2016

Item Quant. Und. Descricao RS Unit RS Total

21 30 Caixa

Falsal   Er.ica   (Caphea   kyssopifolia)..   cores

28.00 840,00

diversas caixaria com 15  mudas p\antedas em
substrato  e  acondicionadas  em  saco  pldstico
proporcional      ao      tamanho      da      planta,
certificadas com altura minima de 0,12m com
sistema      radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condi96es fitossanitatas.

22 40 caixa

Cravina (Dianthus chinensis L.) caixaria com

35,00 I.400,00

/5      maccJ¢^s      plantadas      em      substrato      e
acondicionadas em saco pldstico proporcional
ao tamanho da planta, certificadas com altura
minina   de   0,12m   com   sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condig6es
fitossanitdrias.

23 40 caixa

S.tlhNLa  (Salvia  splendens):   caixaria  com   15

21,00 840,00

w%das        plantadas        em        substrato        e
acondicionadas em saco pldstico proporcional
ao tamanho da planta,  certificadas com altura
minima   de    0,12m   com    sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condig6es
fitossanitalas.

24 50 calxa

Cel6sias   (Ce/osz.a  p/wmosa/..   cores   diversas

29,00 I.450,00

caj.xcJrJ.a col" J5 rna/dos plantadas em substrato
e       acondicionadas       em       saco       pldstico
proporcional      ao      tamanho      da      planta,
certificadas com altura minima de 0,12m com
sistema      radicular      desenvolvido      e      em
excelentes condi96es fitossanit5rias.

25 40 caixa

Maria-sem-vergonha                        (/mpa/I.eus

27,00 1 .080,00

walleriana):  cores  diversas   caixaria  com  15
mzjdczs        plantadas        em        substrato        e
acondicionadas em saco pldstico proporcional
ao tamanho da planta, certificadas com altura
minima   de   0,12m   com    sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condi¢6es
fitossanitatas.

26 40 caixa Ciner*ria (Senecio  douglasii)..  caixaria  com 29,00 1.160,00

/i     7„2fdrs     plantadas     em     substrato     e
acondicionadas em saco pldstico proporcional

ppa:8"„`
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Ata de Registro de Preqos n° 205/2016

Item Quant. Und. Descri§ao RS Unit RS Total
ao tamanho  da planta, certificadas com altura
mhima   de   0,12m   com   sistema   radicular
desenvolvido    e    em    excelentes    condic6es
fitossanitdrias.

27 70 Saco
Seixos  de  Rio:  acondicionados  em  bolsa  30

28,00 1.960,00kg.  Utilizadas  para  Acabamento,  Decorapao,
Drenagem, Jardinagem e Passeios.

28 40 Saco
Granilha:  Pedrinha branca acondicionado em

29,00 1.160,00bolsa   40   kg.   Utilizadas   para  Acabamento,
Decorapao, Drenagem, Jardinagem e Passeios.

29 50 Saco

Casca  de  arvore  pinus:  rolada  e  peneirada

29,00 1.450,00

com    pegas    de    4    a    8    cm,    em    media,
acondicionado   em   bolsa   8   kg.   Usada  para
aITanjos  de   flores  e  cobertura  de  terra  em
vasos     tanto     de    plantas     naturais     como
artificials.

30 50 Saco

Argila    expandida:     agregados    cerinicos

49,00 2.450,00

leves,      de      formato      arredondado      com
granulometria  de  ate  32mm,  com  densidade
media        de        350        Kg/m3,         granulada
acondicionado em bolsa 50 kg.

ValortotaldaAta:R$37.405,00(trintaesetemil,quatrocentosecincoreais)

1.2  A  detentora  da  Ata  de  Registro,  qundo  da  solicitapao  pela  Secretaria  devera  atender  as
seguintes exigencias :

1.2.1 -Prestar os servicos conforme solicitado no edital.

I.2.2  -Podefa  utilizar-se  da Ata  de  Registro  de  Pregos  qualquer  6rgao  ou  entidade  da
Administrapao   que   nao   tenha   participado   do   certame,   mediante   pr6via   consulta   ao
6rgaogerenciador,desdequedevidamentecomprovadaavantagem.

CLAUSULASEGUNDA-DAVALiDADEDOREGISTRODEPRECOS
2. I  -A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 04  (quatro) meses,  findando em 31
(trinta e urn) de dezembro de 2016.

2.2   Nos termos do art.15,  § 40 da Lei Federal 8666/93, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Pre9os,  o Municipio de Mercedes nao  sera obrigado a aquisigao,  exclusivamente por
seu intermedio,  o objeto referido na Clausula I, podendo utilizar, para tanto, outros meios,  desde

P&g 6/1
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Ata de Registro de Pre?os n° 205/2016

que  permitidos  em  lei,  sem  que,  desse  fato,  caiba recurso  ou indenizapao  de  qualquer esp€cie  a
empresa detentora.

2.3  Em  cada  aquisicao  decorrente  desta Ata,  serao  observadas,  quanto  ao  prego,  as  clfusulas  e
condig6es constantes do Edital do PREGAO PRESENCIAL n° 88/2016, que a precedeu e integra o
presente instrunento de compromisso, independente de transcri9ao, por ser de pleno conhecimento
das partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DESPESA:
3.I   As   despesas   decorrentes   da  presente   aquisigao   correrao   por   conta  da   seguinte   dotapao
onganentina:

02.009.15.452.0008.2039 -Manutencao dos Servi§os Pdblicos
Elemento de despesa:            33903031; 3390398202
Fonte:                                          505; 505

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMHNTO
4.I   -  0  pedido  de  pagamento  devefa  ser  devidamente  instruido  com  Nota  Fiscal  referente  ao
fomeciinento  efetundo  e  deverd  conter  o  ninero  do  Edital  e  assinatura  do  titular  da  Secretaria
requisitante do Municipio de Mercedes no seu verso.

4.2.   Nelihum  pagamento   sera  efetuado  ao   fomecedor,   se  este,   a  6poca  correspondente,   nao
apresentar comprovapao relativa a manutengao da regularidade fiscal exigida no Edital de Licitapao
do Pregao Presencial n°. 88/2016.

4.3 0 paganento sera efetuado ate o 100 (d6cimo) dia do mss subsequente ao da entrega do objeto e
da respectiva Nota Fiscal.

4.3.1  A mora injustificada  sujeitat o Municipio de  Mercedes  ao  pagamento  de  corregao
monetina a ser calculada com base na variapao do IGP-M verificada entre a data em que
deveria se dar o adimplemento e a data em que efetivaniente ocorreu.

4.4  0  Municipio  de  Mercedes podera deduzir do  montante  a pagar os  valores  correspondentes  a
multas ou indenizcap6es devidas pelo fornecedor.

4.5   0   paganento   efetundo   nfro   isentafa   o   fomecedor  das   responsabilidades   decorrentes   do
fomecimento.

4.6  -  Nenhum  pagamento  sera  efetuado  a  Detentora  da  Ata  enquanto  pendente  de  liquidapao
quaisquer   obrigap6es   financeiras   que   the   foram   impostas,   em   virtude   de   penalidade   ou
inadimplencia,   sem  que  isso   gere   direito  ao  pleito  de  reajustanento   de  pregos  ou  corregao
monetdria.
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CLAUSULA QUINTA -DA ENTREGA  E  DO  PRAZO
5.I  Q fomecimento  do  objeto  pela empresa ganhadora  devera se  dar conforme  as  solicitag6es  e
necessidade  do  Municipio,  em  ate  10  (dez)  dias  ap6s  a  sua  solicitapao,  mediante  requisigao  da
Secretaria de Viapao, Obras e Serviaps Urbanos.

5 .2 - 0 Municlp.ro faa desobrigado da execucdo total do processo licitat6rio, caso nfro haja a real
necessidade de consumo do objeto.

5.3  As despesas com transporte, combustivel, profissionais, materiais (ferranentas e utensilios que
se  fizerem  necessarios),  bern como  demais  despesas  que  eventualmente  possom  ineidir  sobre  o
fomecimento/servieo correrao por conta da FORNECEDORA

5.4 Quando da prestapfo dun servigos, a Comissao de Recebimento de Bens verificafa se o mesmo
atende as disposig6es do Edital, podendo recusar o  serviap caso este nao esteja em conformidade
com o solicitado.

5.4        No   caso   de   nao   cumprimento   ou   inobservancia   das   exigencias   pactuadas   para   o
fomecinento/serviaps, nus temos das previs6es deste Edital e de seus Anexos, o fomecedor devera
provideneiar  a  substituigao  do  objeto/serviap,  no  prazo  maximo  de   1   (urn)  dia,  contades  do
recebimento da notificagao, sem Onus para o Municipio de Mercedes, e sem prejuizo da aplica¢o
das penalidades cal>iveis.

cLAusuLA snxTA - DAs oBRIGAc6rs
6.1 -Do Municipio:

6.I.1.   Prestar   as   informap6es   e   os   esclarecimentos   atinentes   ao   fomecimento   que
venhan a ser solicitados pelos empregados do fomecedor;

6.1.2.   Efet`rar  o  pagamento  devido  pelo   fomecimento  do   objeto   licitado,   desde  que
cumpridas todas as exig€ncias deste Edital, seus Anexos e da Ata;

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

6.1.4.  Vistoriar  o  objeto  da  licitagiv,  a  fim  de  verificar  sua  compatibilidade  com  a
especifica¢o tecnica constante do instrunento convocat6rio e seus anexos.

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

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

62  Da Detentora da Ata:
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6.2.1. Pagar todos os tributos que incidam ou venhan a incidir, direta ou  indiretanente,
sobre os servigos prestados;

6.2.2.  Aceitar,   rras  mesmas  condic6es,   os   acr6scimos  ou   supress6es  que   se   fizerem
necessdrios no quantitativo do objeto. ate o limite de 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor
contratado;

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

6.2.4.  Manter  durante  toda  a  execngao  da  Ata,  em  compatibilidade  com  as  obrigag6es
assunidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificapao exigidas  na licitacao;

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

6.2.6.   Efetuar   o   fornecimento   dentro   das   especificap6es   e/ou   condic6es   constantes
deste Edital de Pregao e em seus Anexos;

6.2.7.    Executar    diretamente    a    Ata,    sem    transferencia    de    responsabilidades    ou
subcontratap6es nao autorizadas pelo municipio de Mercedes;

6.2.8.  Respousabilizar-se por quaisquer danos causados diretanente 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 reclamap6es a respeito da qualidade e desempenho do
objeto fomecido;

6.2.10  C`omunicar por escrito  o MUNIcipIO  qunlquer anormalidade  de  carater `ngente  e
prestar os esclarecimentos que julgar necessdrio;

CLAUSULA   SETIMA   -   OBRIGACOES   SOCIAIS,   COMERCIAIS   E   FISCAIS   DO
FORNECEDOR:
7.1. Adicionalmente, devera o FORNECEDOR:

7.I.1.   Respousabilizar-se   por  todos   os   encargos   previdenciarios   e   obrigap6es   sociais
previstos  na  legislapao  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  salda-los  na  6poca
pr6pria,  vez que  os  seus  empregados nfro  manterao nenhum vinculo empregaticio com o
Mturicipio de Mercedes;

7.I.2.   Respousabilizar-se   por   todas   as   providencias   e   obrigap6es   estabelecidas   na
legislapao especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorrencia da esp6cie,  forem
vitimas os seus empregados no ato do fomecimento do objeto licitado ou em conexao com
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ele, ainda que acontecido em dependencia da Sede Administrativa do MUNIcipIO;

7.i.3.   Assumir  todos   os   encargos   de   possivel   demanda  trabalhista,   civil   ou  penal,
relacionadas   ao   fomecimento   do   objeto   licitado,   originarianente   ou   vinculada  por
preveneao, conexfro ou continencia; e

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

a.:s?ei:aadfr:sPp!:::i%[f£%afi:empe:res::';:gin:eefi:troenacofaMa3j:%Cfg[go°,Sneesiabpe;::1:g°:n:::aoc;abi:+oaaensat:
Ata, renunciando o  FORNECEDOR expressamente a qunlquer vinculo de  solidariedade,  ativa ou
passiva.

7.3.  i expressamente proibida ao  fomecedor a veiculapao  de publicidade acerca da Ata,  salvo  se
houver pr6via autorizapao do Municipio de Mercedes.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES GERAIS I)A FORNHCEDORA
8.1. Deverd a FORNECEDORA observar, ainda, o seguinte:

8.1.1.  i  expressamente  proibida  a  contratapao  de  servidor  pertencente  ao  qundro  de
pessoal  do  Municipio  de  Mercedes,  ou  que  nele  ocupe  cargo  de  confianca,  durante  a
vigencia desta Ata;

§al[;:.sEheoxup:::Sp¥:±nateau::°j%::'ot:omk6#[aci;i::la9aodepublicidadeacercadestaAfa,

CLAUSULA NONA - I)AS CONDICOES I)E EXECUCAO
9.1  -As  contratap6es  decorrentes da presente Ata de Registro  de  Pre9os  serao  formalizados  pela
retirada da Ordem de Compra pela detentora.

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

9.3 Toda contratapao deveri ser efetunda mediante solicitapfo da unidade requisitante, a qual devefa
ser feita atrav6s de Ordem de Compra competente.

9.4 A empresa fomecedora,  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
administrapao da ata.

cLAusuLA DriclMA _ I>As pENALIDADEs
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10.1   0s  casos  de  inexecugao  total  ou  parcial,  erro  de  execngao,  execueao  imperfeita,  atraso
injustificado  e  inadimplemento  de  cada  ajuste  representado  pela  Ordem  de  Compra,  sujeitara  a
detentora da Ata, as penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93, das quais destacam-
Se:

10.1.I  Multa  didria  de  0,5%  (cinco  d6cimos  por  cento)  sobre  o  valor  total  da Ata,  pelo
descumprimento de obrigag6es fixadas.

10.1.2 Adverfencia, multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor total da Ata e      suspensao
tempordria  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  MUNIcipIO  e  pessoas juridicas  pelo
mesmo  controladas  ou  subvencionadas,  pelo  prazo  de  ate  2  (dois)  anos,  no  caso  de
inexecngao total ou parcial do objeto, sem prejuizo das demais cominap6es legais.

10.1.3   Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  Administrapao  Ptiblica  e  pessoas
juridicas   pela   mesma   controladas   ou   subvencionadas,   pelo   prazo   de   ate   5   (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos deteminantes da puni¢ao ou ate que seja promovida
a reabilitapao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,  garantido o direito a
ampla defesa e contradit6rio, quando:

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

10.1.3 .2. Ensejar o retardanento da execucao do objeto do Pregao;

10.1.3 .3 Nao mantiver a proposta, injustificadainente ;

10. I .3 .4. Comportar-se de modo inid6neo;

10.1.3.5. Fizer declarapao falsa;

10.1.3.6. Cometer fraude fiscal; e

10.1.3.7. Falhar ou fraudar na execugfro da Ata.

10.1.4 declarapao de inidoneidade para contratar com a Administrapao Priblica, ate que seja
promovida  a  reabilitagao,  facultado  a  detentora  da Ata  o  pedido  de  reconsiderapao  da
decisao  da  autoridade  competente,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  da  abertura  de  vistas  ao
processo.

10.2  0s  valores  das  multas  aplicadas  previstas  mos  sub-items  acima  poderao  ser  descontados  dos

pagamentos devidos pela Adrninistrapao.

10.3  Da aplicapao das penas definidas mos sub items  10.I.1  a  10.i.3, cabera recurso no prazo de 05

(cinco) dias titeis, contados da intima?ao, o qual deverd ser apresentado no mesmo local.

Pdg 11/I 4

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR.
e-mail:  mercedes@mercedes.pr.gov.br -CNPJ 95.719.373/0001 -23

www. me rcedes. pr. g ov. br            ~



Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Ata de Registro de Pre?os n° 205/2016

10.4 0 recurso ou o pedido de reconsideragao relativos as penalidades acima dispostas sera dirigido
ao Secretdrio da unidade requisitante, o qual decidifa o recurso no prazo de 05 (cinco) dias uteis e o
pedido de reconsideracao, no prazo de  10 (dez) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENT0 DE PRECOS
11.1  -Nao  sera  permitida  a alterapfo  da Ata de  Registro  de  Precos  para o  restabelecimento  do
equilibrio   econ6mico-financeiro   inicial   da  Ata,   ou  quando   se   tratar   de   alterapao   relativa   a
quantidade do objeto inicialmente prevista neste Edital, sendo que ante a necessidade de alterapao
neste sentido, serao obedecidas as disposig5es contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -   DO CANCELAMENTO DA ATA DH REGISTRO DH
PRECOS
12.1   -  A  presente  Ata   de   Registro   de   Pre¢os   podera  ser   cancelada,   de   pleno   direito   pela
administrapao, qundo :

12.1.1  -A detentora nao cumprir as obriga96es constantes desta Ata;

12.1.2  -A  detentora  nao  retirar  qualquer  Ordem  de  Servico,  no  prazo  estabelecido  e  a
Administrapao nao aceitar sua justit-icativa;

12.1.3  A  detentora  der  causa  a  rescisao  administrativa  de  Ata  decorrente  de  registro  de
pregos, a crit6rio da Administrapao; observada a legislapao em vigor;

12.i.4  Em  qualquer  das  hip6teses  de  inexecucao  total  ou  parcial  de  Ata  decorrente  de
registro   de   pregos,   se   assim   for   decidido   pela  Administrapao,   com   observancia   das
disposig6es legais;

12.I.5  0s  pregos  registrados  se  apresentarem  superiores  aos  praticados  no  mercado,  e  a
detentora nao acatar a revisao dos mesmos;

12.1.6  -Por  raz5es  de  interesse  pdblico  devidamente  demonstradas  e justificadas  pela
Administrapao.

12.2  A comunicapao do cancelamento do prego registrado, mos casos previstos neste item, sera feita
por  correspond6ncia  com  aviso   de  recebimento,  juntando-se   o   comprovante  ao  processo   de
administra9ao   de  presente  Ata  de  Registro  de  Pre9os.   No   caso  de   ser  ignorado,  incerto   ou
inacessivel o endere9o da detentora, a comunicapao sera feita por publica¢ao no Diario Oficial do
Munictpio, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preco e registrado a partir
da tiltima publicapao.

12.3  Pela detentora,  quando,  mediante  solicitapao por escrito,  comprovar estar  impossibilitada de
cumprir  as  exigencias  desta Ata  de  Registro  de  Pregos,  ou,  a juizo  da  Administrapao,  quando
comprovada a ocorrencia de qualquer das hip6teses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
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Federal 8666/93, alterada pela Lei Federal 8883/94.

12.3.1  -A  solicitap5o  da  detentora  para  cancelanento  dos  pregos  registrados  devera  ser
formulada com antecedencia de 05 (cinco) dias, facultada a Administrapao a aplicapao das
penalidades previstas na Clausula D6cima, caso nao aceitas as raz6es do pedido.

cLAusurADEclMATERCEIRA-DAAUTORIZACAOpARAAQulslcAo
13.I  -A contratagao dos items objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autorizadas, em
cada  caso,  pelo  Ordenador  de  Despesa  correspondente,  sendo  obrigat6rio  informar  ao  Setor  de
Compras (ou a Comissao de Acompanhamento do Sistema de Registro de Preqos), os quantitativos
das aquisic6es.

13.1.1   -A  emissao  das  notas  de  empenho,  sua  retificapao  ou  cancelamento,  total  ou
parcial  serao,  igualmente,  autorizados  pela  mesma  autoridade,  ou  a  quem  esta  delegar  a
competencia para tanto.

cLAusuLA DEclMA QUARTA - DAs coMUNICAcons
14. I  -As comunicag6es entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente
Ata, serao feitas sempre por escrito.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1  -Integram esta Ata, o edital do PREGAO PRESENCIAL n° 88/2016 e a proposta da detentora
da presente ata classificada em 1° lugar no certame supra mencionado.

15.2    A  execucao  da  Ata  de  Registro  de  Pre9os  sera  disciplinada  pelas  disposi¢6es  legais  e
regulamentares aplicaveis as obrigap6es ora contraidas, especialmente a Lei Federal  n.° 8.666, de
21/06/1993, Lei Federal n.° 10.520, de  17/07/2002, Decreto Municipal n.° 023/2007, de 27/03/2007
e Decreto Municipal n° 146, de 12 de dezembro de 201 1 .

15.3 A execngao e fiscalizapao do Objeto deste contrato serao de responsabilidade do Sr. Edelberto
Bruch, Secretalio de Viapao, Obras e Servicos Urbanos.

15.4  0s  casos  omissos  serao  resolvidos  de  acordo  com  a  Lei  Federal  8.666/93,  pelo  Decreto
Municipal  n°   146/2011,  no  que  nao  colidir  com  a  primeira  e  nas  demais  nomas  aplicaveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito.

CLAUSULA I)ECIMA SEXTA - DO FOR0
16.1    -   As   quest6es   decorrentes   da   execucao   desta   Ata,   que   nao   possam   ser   dirimidas
administrativanente,  serao  processadas  e  julgadas  no  Foro  da  Comarca  de  Marechal  Candido
Rondon-PR, com exclusao de qunlquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para fimeza e validade do que foi pactuado. Iavrou-se a presente Ata em 02 (duns) vias de igual
teor  e  forma,  para  que  sutam  urn  s6  efeito,  ds  quais,  depois  de  lidas,  sao  assinadas  pelas
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representantesdaspartes,MUNIcipIOeFORNECEDORA,epelastestemunhasabaixo.

Mercedes -PR, em 19 de agosto de 2016.

RG n° 7.785.147-0~/A   RG n° 4.779.213-4
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