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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJノЪ4F:03501.574/0001_31

PROCESSTO ADMTMSTRATTVO N" 1333/2018
PROCESSO LICITAT6RIO IiP 061/2018

ME}IORPRECO GLOBAL

O&IBIO: "CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZ{DA PARA PRESTAQAO DE SER.
VIQOS DE MANI.ITENqAO DA REDE DE ILUMINAQAO PUBLICA - COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE MATERI.AL, SUBSTITUIQAO DE PEQAS, COMPONENTES E ACES-
SORIOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PENA NEEUZAQAO DO SERVIqO _ ATEN-
DENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA ATRAVES bN SECNO.
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAQAO E SERVIQOS PUSUCOS".
PREAUBULo

1. DACONVOCAQAO
2- DOOBJETO
3 - DAS CONDIQOES DE PARTICIPAQAO
4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
5 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6 - DA PROPOSTA
7 - DO JULGAMEN?O E CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS
8 - DA HABILITAQAo E SEU JULGAMENTo
9 - DO RECURSO EDATMPUGNAQAO
ro - DA coNTRATAeAo
11. DOPAGAMENTO
12 - DA PRESTAqAO, DO LOCAL DE SERVIQO
13 - DASPENALIDADES
74 - DADOTAQAO OR9AMENTARTA
1s - DAS DrsposrqoEs FrNArs

o Anexo I - Termo de Refer€ncia;
. Anexo II - Formul6rio padronizado de proposta;
. Anexo III - Declaragdo de Habilitagdo;
r Anexo IV - Declaragdo de Fatos Supervenientes Impeditivos;o Anexo V - Declaraedo nos termos do Inciso XXXII do artigo T" da CF/gg.o Anexo VI - Minuta do Contrato.
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P― Ao P― ENCIAL N° 013ノ 2018
PROCSO ADMINISTRATIVO N° 1333′2018

PROCSO LICITATORIO】 r061/2018
MENOR P-O GLOBAL

O MUNICIPIO DE SIDROttIA‐ MS,atravё s do Departamento de udtacao e Compras,
por htc.ttedO de scu Pregoch Ofldal,dcsignado pela PoHa五 an° 647/2017,pubLcada
no Di由do Ofldal dO Mu」cipio,toma piblco,para conhecunento dos mtercssados, que
red比″ra lcitacaO na mOd』dade PREGAO PRESENCIAL,execucao hゝ、ta,sob o re」me
de cmpreitada por preco global, do tlpo “menor pre9o", autonzada no PrOccsso
Adn」histra」vo n.°  1333/2018, que sera regldO pela ki Fedcral n° 10520/2002,
Decreto Municipal n° 100/2013 e subsi(五 analnente,pela bi Federal n C 8.666/93 c suas
altera90es e demals especiflcac6es e condi95es constantes neste ato convOcato五 o.

A Abertura da sessio nllcial do processo lcitat6五 o acontecera as 08h00min do dla 19
de ABRIL de 2018,na sala de reudao dO Departallnento de Llcitacac e CQコ pras,na Rua
Sio Paulo,N° 964,CENTRO,CEP 79.170-000,SIDROLANDIA― MS

Caso a scssao pib■ca de Pregao nぁ stta fmanda ate as llh00nin da data prevlsta
aciina,a Pregoe士 o lnarcara para。 (五a seguhte a condnuac“ da scssな)publca a par‐
das 07h30min,no inesmo endere9o

Nao havcndo expedente,ou ocorrendo qualquer fato superveniente quc impeca a aberlu―

ra do certame na data marcada,a sessao sera,automadcamente,transfc五 da para o p五 ―

metto da idl subsequcnte,no mcsmo horario e local cstabelecido no prcmbu10 dcste

Edital,dcsde que nao haa comuica9ao do Pregoeiro em contrano

1. I l,ei Federal n' 8.666/93 e alterag6es;
1.2 Lei Federal n" IO.52O /O2;
1.3 l,ei Federal n'8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar f 123/06
1.5 Lei Complementar f 147 /14;
1.6 Decreto Municipal n" I 13/ 13
1.7 Demais disposig6es contidas neste Edital.

し
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2.D00B― o DA LICITAcA0

2.1 - o objeto da presente licitagio e a selegdo da proposta mars vantajosa pz*a a
administragao priblica, objetivando a ', coNTRATAQAo DE EMPRESA pspecrauzaoa
PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE MANU,TENQAO DA REDE DE ILUMINAQAO
PUBLICA - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERI,AL, SUBSTITUIQAO DE
PEQAS, COMPONENTES E ACESSORIOS OUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA
REALIZ-AQAO DO SERVIQO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE
SIDROI.ANDIA ATRAVES DA SECRETARIA MUMCIPAL DE INFRAESTRUTURA,
HABTIAQAo E SERVIQOS PUBLICOS, com fomecimento parcelado, previsto para 12(doze) meses".

3.1 - PoderSo participar deste kegeo qualsquer licitantes que:

3'l'l - Detenha atividade pertinente e compativer com o objeto deste pregio;

3.1.2 - Atenda os requisitos e odgencias constantes deste Edital e seus anexos;

3.r.3 - Para credenciamento neste pREGAo, sere exigldo o certiffcado de Registro ca_dastral da Prefeitura Municipal de sidrolandia (cRC), compativer com o objeto da licita-
eao, devendo o requerimento e a relagdo de documentos serem protocolados no setor deProtocolos da Prefeitura das o7:oOhs as ll:00hs de segunda-feira a sexta-feira, ate o ter,ceiro dia itil anterior a data de abertura dos envelopes;
OBS: Nao serao aceitos os documentos enviados 'oi" "orr.to 

ou e_mail.

3.2 - Nio poderao concorrer neste keg6o:

3.2.f - Cons6rcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui€o;

1tl.,'-- Empresa que esteja suspensa de participar de ricitaQao rearizada pelo Municipiode Sidrolandia-MS.

3'2'a - Empresa declarada inidOnea para licitar ou contratar com a Admirristraqao P.r_bltca Muntcipal, enquanto perdurarem os motivos da punigeo;

g'2'4 - Direta ou indrretamente, empresa ou flrma mercantir individuar constituida porservldor-ou dirigente de 6rgao o,r..rud.d. contratante ou responsavel pela ucitaQao, nostermos do art. 9., Inciso III, da l.ei Federal n" g.666,zg3;

し

=         =        
―
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― 一 ― ― ― ―3.DAS CONDIcOES DE PARTICIP‐ o
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4.DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licita.nte dever6
enviar um representante munido de documento que o credencie i participagio, respon-
dendo este pela representada, devendo, ainda, no hor6rio indicado no preambulo deste
Edital, identilicar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-d mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

4.2.1 - No caso de dlretor, s6clo ou propdetedo da empre:a llcltarte que comp€re-
cer ao local, deverd comprovar a representatividade por meio da apresentagao: de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleigdo de seus administrado-
res, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cart6rio de pessoas juridicas,
conforme o caso (c6pia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro
poderd autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2 - Ttatatdo-se de procurador deverA apresentar instrumento priblico ou particular
de procurag1o, com frrma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular
ofertas e larrces de preeos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2.3 - Cada credenclado podera representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de
representagao para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento dever6 ser apresentada Declaragdo de Habilitagio
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Lei Federal no

lO.52O /2OO2, dando ci€ncia de que cumprem plenamente os requisitos da habilitagio,
podendo o credenciado ou representalte preencher a declaragio no momento da abertu-
ra da sess5.o.

4.4 - A empresa licitarte somente poder6 se pronunciar atraves de seu representante
credenciado e licarA obrigada pelas declarag6es e manifestag6es do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que nao se credenciar perante o Pregoeiro e Equi-
pe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregrlar, Iicar6 impedido de
participar das fases de lances verbais, de negociagio de pregos, de declarar a intengio de
interpor recurso, enIim, para representar a licitante durante a reuniao de abertura dos
envelopes Proposta ou Documentagao relativa a este Pregao, caso em que ser6 mantido o

ガ
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seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenag6.o das propostas
apuragao do menor prego.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art.72 da I*i
Complementar n" 123/06 e devido i necessidade de identi-6cag5o pelo Pregoeiro, deve-
r5o credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou "EPP' a sua flrma ou denomina-
gao, a ser expedido em data nao superior a 3O (trinta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, carac-
teri re renrincia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei
Complementar n" 123106 aplicdveis ao presente certartre;

4.7 - O representante poderA ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado poderd representar apenas uma licitante;

4.9 - A nao apresentagao ou a ndo incorporagdo do documento de credenciamento ndo
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.

4.1O - Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documentagao necess5ria
dentro do prazo estipulado, participar6 do Preg6.o com a primeira proposta apresentada
quando do inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que esta.ra renunciando a fase de
lance, de negociagio e a interposigSo de recursos.

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 ' Ate o dia, horr1rio e locais fixados no predmbulo deste Edital, a licitante deverd
apresentar i. Equipe de Apoio, juntamente com a Declarag6o de Habilitagao (conforme
Anexo III), a proposta escrita e a documentaQao, em envelopes separados, fechados e ru-
bricados no fecho, contendo em suas partes extemas e frontais, em caracteres destaca-
dos, al€m da razdo social do licitante, se os mesmos n6.o forem timbrados, os seguintes
dizeres:

PRIFEITI'RA MI'NICIPAL DE
SIDROLAITDIA.MS

PREGAO PRESENCTAL N" O13/2O18
E}{VELOPE PROPOSTA

PREFEITI'RA MI]MCIPAL DE
SIDROLANDIA. MS

PRDGAO PRESENCTAL N. O13/2O18
ENVELOPE DOCTTMTNTAQAO
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6。 DA PROPOSTA DEPЩ OS
6。 1‐ A propOsta condda no Envelope Proposta devera ser aprcsentada con■ as segumtes
hfo....a95es e caracte亘 sdcas:

6.1.1‐ Didda por∞mputador Ou dadografada,de preferenda,redigida com clareza,
sem emendas,rasuras,acrescm10s Ou entrehnhas,devldnmente datada e as血 ada,comO
tamb6■■rubHcadas todas as suas fon■ as,vedadas cotacё es altemativas.

6.1.2‐ A五citante devcra indcar o pre9o unitaHo por item,confo....e Anexo Ⅱ deste Edi―

tal,e ao inal com a ildlca9う 。do total geral da proposta,em algansmo ou por extenso,

os pre9os para prestacao de sem90,deverao sob pena de desclass通 ca9ao respeitar o u―

mtc de Pre9o estabdecido no Te..」 o de Referencia,lANEX0 1);

6。 1.3‐ Somente ser`b aceitos precos cOtados em moeda naclonal,ou sc」 a,em Real(RS),
em algansmos arabicos.

6.1.4 ‐ Nos precos cotados deverao estar hclusos todos os custos diretos e mdiretos,

comprecndendo os impostOs,taxas,fretes,c as despesas dccorrentes do fo...echento,

bem ttda,deduttdos qudsquer descontos quc venhaln a ser cOncedidos.

6.1.5 ‐ Os pre9os deverお  ser cotados com, no m赫 o, duas casas decllnds, p6s―
vlrgula,c a proposta devera conter as nlarcas dos itens,sob pcna de desdassIEca9ao

6。 1.6‐ O valor do itm hfO....ado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE RE‐
FttCIA DO RESPECTEVO ITEM,cOnfo....e Anexo l deste Edd

6.1.7‐ A■ltima foha devera estar carimbada com o CNP」 /MF da empresa lcitante

6.1.8‐ A prestacao dc semcO Sera medante a soLcitacao da Secret菰 a de lnfraestrutu―
ra,Habita9■o e Sem9os Urbanos

6。 1.9‐ Dcve h」b....ar o prazo dcゞ ふ dade da propOsta,que nao podera ser hJenor a 60

(SCSSenta)dias,cOntados da data dc abertura dos envelopes de proposta.

6.2‐ A apresentacao da proposta unolcara plcna aceita9う o,por parte da五 dtante,das
cond95cs estabelecidas neste edtal

6.3 ‐ Ё de htetta responsab■ dade da proPonente o pre9o e demals cond95es
aprcsentadas.

勇
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6.4‐ Caso os prazos cstabelecidos nos suЫ tens 6.18e61.9,ntt estanm m(五 cados na
proposta,os mesntos serao considerados como acdtos pela licitante para efe■ o de julga―

mento

6.5‐ Nio se adn五」ra prOpOsta elaborada cm dcsacordo com Os te■ ■■■os deste Edtal,ou
que apresentar pre9os u述 tanos inexequiveis,smlb61icos,ns6Hos ou de valor zero,h―

compativels com os pre9os de msurnos e sal“ os dc mercado acrescldo dos respect、 70s

encargos.

6.6‐ As Propostas de Precos poderao ou nao contemplar a tottnlidade dos quandtadvos

ixados para cada item constante do Anexo l deste edtal

し

7.DO JULGAMENTO E CLASSIFICAcAo DAS PROpOsTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preAmbulo deste Edital, serd aberta sessao pfbli-
ca para processarnento do PregSo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e docu-
mentagio de habilitagdo.

7.2 - O Pregoeiro proceder6 d abertura do Envelope n.o 01, contendo a Proposta de
Pregos ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, fard uma an6lise
pr6via dos pregos, observando a exatid6o das operag6es aritm€ticas que conduziram ao
preQo total, procedendo-se ds correg6es de eventuais erros, tomando como corretos e

adotando como crit6rio de aceitabilidade o menor prego "global".

7.3 - Durante o julgamsnlo e an6lise das propostas, ser6 verificada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital,
devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, so-
mente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.

7.4 - Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionara as
propostas para fase de lances, observando os seguintes crit6rios:

a) classilicard a licitante autora da proposta de menor prego global e todas aquelas apre-
sentadas com preeos sucessivos e superiores em at€ 5% (cinco por cento), em relagS.o ao
menor prego ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais
das licitantes participem da etapa de lances verbais, nos termos do Artigo 44,52" da l*i
Complementar 123 / 2006.

b) nd.o havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condigS.o definida na alinea anterior,
serd.o selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, ate o m6ximo de

ガ
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03 (tres), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pregos ofertados, ob-

servado o subitem 6.1.6. No caso de empate nos Pregos, serio admitidas todas as pro-

postas empatadas, independentemente do nrimero de licitantes'

c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,

realizar-se-6 o sorteio para definir a ordem da apresentagio dos lances'

7.5-oPregoeiroconvocarAaslicitantesselecionadasconformeitemT,4paraaapresen.
tagSo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, lnlclan-

do-se pelo autor da proposta de malor prego, seguindo-se das demais em ordem decres-

cente de valor.

7.6-oPregoeiro,antesdaetapadelances,estabelecerdointervalominimoentreos
lances, para a$linr a sessao.

?.7 - Na fase de Lances verbais serd permitido o uso de celulares pelos representantes para

eventuais consultas telef6nicas, os quais disporio at6 o m6ximo de 03 (tres) minutos, por con-

sulta.

7.8-EmobservAnciaiLeiComplementarFederalrf123l2oo6de|4,|2.2006'rta
presente licitagdo sera asseguraJa' como crit6rio de desempate' preferEncia de

contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte'

7.8.1 - Entende-se Por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pe-

las microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior at6 5olo (cinco por cento)

ir proposta mais bem classificada.

7.9-Oco“endo o empate,っ roceder‐ se‐■da semdite fom=

7.g.1 -A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convo-

cada para apresentar nova proposta, inferior dquela considerada vencedora do certame,

no prazo m6ximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de pre-

clusio.

7.g.2 - Nd.o ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte' na

forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serao convocadas as remalescentes que porventura

se enquadrem na hip6tese do subitem 7.8.1 deste Editat, na ordem classificat6ria, para o

exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei complementar Federal n"l23l2OO6

de L4.l2.2OO6l.
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7.9。 3-Na hゎ 6tese da nao― cOntratacaO nOs te■ ■■■os prcustos no subitem 7 9 deste Ed―

tal,oo● eto ICitado sera ad」 udlcado em favor da proposta o五gmahcnte vencedora do

certallne(§ 1° dO art.45 da Lei Complcmentar Federal n° 123/2006 de 14 12.2006).

7.9。 4-()(■ sposto neste subitem somente sc aplcara quando a lneLor oferta llucial nao

dver sido apresentada por mcroempresa ou empresa de pequeno porte(§ 2° do art.45

da Lci Complementar Federal n° 123/2006 de 14 12.2006)

7.10-A deslstenda em apresentar lance vcrbal,quando convocado pelo Pregoc± o,m―

phcara a exclusaO da hcitante da etapa de lances Verbals e a inanuten9ao dO nltinO prc―

9o aprescntado pela hcitante,para efcito dc ordenacao das propostas.

7.11‐ Nお podera haver dedstencla dOs lances ofertados,suJeiando‐ se a hcitante desis―

tenteお penahdades prewistas neste Edtal_

7.12‐ Nac havendo nlds mteresse das hdtantes crrl apresentar lance verbal,Sera encer_

rada a ctapa compeddva c ordenadas as ofertas,cxclusivamente pelo cnteHo de MENOR

PREcO GLOBAL.

ヽ

8.DA HABLITAcAO E SEU JUuG」 MENTO

8.1 - Para habilitagdo neste Pregao' ultrapassada a fase de lances e negociagSo com a

Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta' deverA

comprovurr, mediante apresenta9ao no ENVELOPE n." 02, os documentos a seguir

relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de prefer€ncia, na seguinte

ordem, de forma a permitir a maior tapidez na conferencia e exarne correspondentes:

8.1.1 - Documentagao relativa a HABILITA9AO JURiDICA:

af Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a
respectiva consolidagio, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de

sociedade comercial e, no caso de sociedade por a96es, acompanhado de documento de

eleigdo de seus administradores; ou ainda

cf Inscrigao do ato constitutivo, no caso d.e sociedades civis, acompanhado de prova de

eleigAo da diretoria em exercicio.

d| No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa juridica como s6cia junta-se

para a habititagio o CNPJ da respectiva emPresa.



‐

PAGINA: 1t
ASS:

PREFEITURd MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJllv{F: 03.50 I .574/0001 -3 1

el Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em fun-
cionamento no pais, e ato de registro de autorizagio para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Obs: os documeatos constantes no ltern aclma ooderio ser dlspeasados caso tenha
sido apreeentado na etapa de credeaclamento.

4.1.2 - Documentagao relativa a RDGITLARIDADE FISCAL e TRABALIIISTA:

af Prova de inscrigio no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Minist6rio da
Fazenda (CNPJ/MF);

bl Alvari de Localizagio e Funclolamento ou Alvari de Llcenga e
Fuaclonamento, expedida pelo 6rgio competente da esfera Estadual ou Municipal da
sede da licitante, para exercer atividade pertinente com o objeto licitado, que esteja
dentro do prazo de validade. No caso do Distrito Federal, a licenga deverd ser fornecida
pelas Administrag6es Regionais.

cl Prova de iascrlgio ao Cadastro de Contrlbutntes Estadual ou Municlpal, relativa
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado;

dl Certtdno Negatlwa de D6bitos relatlvos a Tributos Federals e i Divida Atlwa da
Uniio, e INSIS emltlda pelo Minist6rto da Fazerda (Procuradoria Gera-l da Faznr:da
Nacional / Receita Federal do Brasil);

el Prova de regularidade com a Fazenda Pibltca Estadud (CertidAo Negativa de
D€bitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competEncia do Estado), emitida
pelo 6rgio competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma
da l,ei.

f) Prova de regularldade frscal com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa,
com validade na data da rea.lizagio da licitagio.

gf Prova de regularidade telatlva ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTSI, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal, de acordo com a l,ei n." 8.O36, de 11 de
maio de 1990.

h) Prova de lnodst6acta de d6bttos lnadimplldos peraate a Justlga do Trabatho,
mediante a apresentagao da Certidio Negativa de D€bitos Traba-lhistas (CNDT), expedida

10

‐



PAGINA:R負

ASS:

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/]vIF: 03.50 1.574/000 I -3 I

pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com a ki ,,," 12.440, de 07 de julho

de 201 1.

8.1.3 - DOCTTUEITAQaO RELATVAA gUeLmcegAo tEclnce:

8.1.4 - A empresa interessada dever6. comprovar que possui habilitagao tecnica para atu-

ar nas obras e serviqos ora licitados mediante comprovagao de aptidao para desempenho

de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos' com o obje-

to da licitagdo, atrav6s da apresentagao dos seguintes documentos:

8.1.4.1 - Atestado de capacldade T6cnlca, fornecido por pessoa juridica de direito pt1-

blico ou privado, declarando que a licitante executou ou este executando satisfatoria-

mente servigos pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagAo, devendo informar o

nivel de satisfagdo com a execugio dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima 6 necess6rio que o Atestado permita a identificaqdo da

pessoa que o est6 emitindo, portanto, d.evera ser apresentado em papel timbrado do emi-

tente ou conter razio social, cNPJ, enderego, telefone e com identifcagao do signatario e

assinatura do responsdvel legal;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, nao serao conside-

rados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da em-

presa proponente;

a) Ser6o consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa

proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou

que tenham pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja s6cio da

empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessArios e suficientes para a

comprovagdo da qualificagdo t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os

itens que comprovarao as exig€ncias.

8.1.4.2 - Declaragao formal, emitida pelo representante legal da empresa, indicando um
profissional Habilitado (T6cnico em Eletrot6crrica ou outro profissional compativel com o

objeto licitado), para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital, (indicar o

nome e nrimero de inscrigao junto ao CREA), cujo nome virA a constar da Anotaqdo de

Responsabilidade T6cnica - Ap!, relativa aos servigos em questao, devendo juntar a com-

provagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(s), mediante contrato de prestag6o de

servigos ou outro instrumento contratual que demonstrem a identificagao profissional,
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como responsavel tecico QuandO Se tratar de s6cio da empresa licitante,tal comprova―

9aO Sera feita atra、そs do ato constltudvo da rnesma

8.2‐ DOCUMENTAcAo RELATIVA A QuALIFICAcAo ECON6MIco_FINANCEERA
al Balanco pa― odal e demonsttacoes contabcis do■ ltirnO exercicio social,Ja exlgl―

vcis e apresentados na fo....a da lei,que comprovem a boa sltuacaO fmancera da em_

presa,vedada a sua subsutui9詭 pOr balancetes ou balan9os prous6五 os,podendo ser

atunli,ados por indces oiciis quando encerrado ha mas de 3(tres)meseS da data

de apresentacao da proposta Devendo vlr acompanhadas de c6pia dos te....os de

abertura c de encerratnento do HゃΥo Dia五o dO qual foi extraido,contendo o numero

de re」Stro da Junta Comcrcial,bem como a identticacab da asshatura do dtular ou

rcpresentante legal da emprcsa e do contabilsta rcsponsavel pela esc五 turacao.

al)QuandO se tratar de pessoa ju亘dica consutuida sOb a fo._.a de sociedade anani―

ma, adnj」[― se―a a aprcscntacao do balan9o pa― onial doidatnente reglstrado,

acompanhado de c6が a da reSpeciva publca9ao em Diご ib Oflcial.

a2)As empresas com menos de 01(um)anO de cxercicio social de e対 stencia devem

cumprr a c対gencia cOnida no hciso I,medantc a apresenta9ao dO Balan9o dc Aber―

tura ou do■ldmo Balan90 Pa血 onial levantado.

a.3)Somente serao vttdOs O Balan9o Patinonial e Demonstra90es Contabds dO nl

■ヒno exerclclo fmanccro

a4)PoderiO Ser cmgldas das empresas para conionta9■ o com as Demonstrac5es

cOntabeis,as info....a95cs prestadas a Receita Federal

b.l ind10e de Solvencia,calculado em documento anexo ao ba塾 塾c02量
…

。n髭」.

devendo ser obH口ntoinmente asslnado oelo contabttta re3つ OnSavel.

bl)A analse da qua■ ■ca9ao ecOnonnco―fmancclra scri feita da seguintc fonna:

b2)So市encia Geral(SG)

Ondc:

l SG=              Auvo Total             >1

2. Pass市o Ciculante+Passivo E羞 givd a LongO Prazo
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b.3) EstarSo habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado

maior a 1 (um) no indice(SG).

8.2.1 - Certiddo negativa de fal€ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajuridica;

4.2.2 - Para a comprovagao do item anterior serd analisado o Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a respectiva consolidagio.

4.2.3 - Declaragdo, observadas penalidades cabiveis, de supeweni€ncia de fatos
impeditivos da habilitagSo, conforme Anexo IV deste Edital.

8.2.4 - Declaragdo da licitante de que nio possui em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXX I do artigo 7o da Constituigio Federal (na
forma do Anexo V deste Edital).

8.2.5 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 6rgio
pribtco, dever5o estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nAo
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-do vdlidos por 6O (sessenta)
dias contados da data de sua emissio.

8.3 - Sob pena de inabilitagi.o, todos os documentos apresentados para habilitagao
deverSo estar:

afem nome da licitante e, preferencialmente, com nrimero do CNPJ e com o enderego
respectivo;
bfse a licitaate for matriz, todos os documentos deverS.o estar em nome da matriz;
cfse a licitante for a filial, todos os documentos deverdo esta-r em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de c6pia, autenticado por cart6rio competente ou pelo Pregoeiro, ou
publicagio em 6195.o da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos de habilitagio poderdo ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela
Equipe de Apoio a partir do original at6 ds 11: O0 horas do riltimo dia ritil que €rnteceder
a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentagao;
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8.4.2 - Serio aceitas somente c6pias legiveis;

8.4.3 - Nno serio aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4 - O Pregoeiro reseryar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver drivida e julgar necess6rio.

8.5 - Com relagio i documentaeao de regularidade fiscal, sendo a licitante microem-
presa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverSo apresentar todos os documentos
exigidos neste Edital, mesmo c$e apresente alguma restrigdo (art. 43 da l,ei Comple-
mentar Federal n"123/2OO6 de 14.12.20061.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno Porte, e

havendo alguma restrigao na comprovaqao da regularidade fiscal, ser-1he-6 assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias riteis, com termo inicial a partir da publicagio do aviso de resul-
tado, prorrogdveis por igual periodo, a crit6rio da Administragdo Pribtca, atrav6s do Pre-
goeiro, para a regu.larizagio da documentagao, pagamento ou parcelamento do d€bito, e

emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidio negativa ($

lo do art. 43 da Lei Complementar Federal n" 123 /2006 de 14.L2.2O06 alterado pela Lei
Complementar Federal 147 de 07 de Agosto de 2014).

8.5.2 - A nio regularizagio da documentageo, no prazo concedido, implicarA decad€ncia
do direito a contratagao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. 8l da Lei Federal n"
8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado d Administragdo convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classilicagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita-
eao (S 2' do art. 43 da [,ei Complementar Federal n" 123 /2006 de L4.12.2O06l.

8.6 - Ap6s examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitagio
das licitantes, mediante confronto com as condig6es deste Edital, serdo desqualificados e

nao aceitos aqueles que ndo atenderem ds exig€ncias aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitaltes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderd fixar-lhes o prazn
de 08 (oito) dias riteis para a apresentagio de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitat6rio.

8.7.1 - Serd.o exigidos para reapresentagao apenas os documentos desqualificados e nao
aceitos;

8.7.2 - As licitantes poderio abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

14



PAGTNA: \O

ASS:

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.50 1.57410001 -3 I

9. DO RBCITRSO E DA TMPUGNAQAO

9.1 - Qualquer interessado poder6, at6 02 (dois) dias fteis antes da data fixada para

abertura da sessdo de processamento do Pregio, solicitar esclarecimentos, provid6ncias

ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadencia de faz'-lo administrativamente.

9.2 - No caso de impugnagio a petigSo devera ser protocolizada no Protocolo Geral do

Municipio contendo os documentos necessdrios para a perfeita identifrcagdo da

impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a verificagao da capacidade de

representaeao do signat6rio, sob pena de n6o conhecimento;

g.3 - Acolhida a impugnagao ao ato convocat6rio, ser6 designada nova data para

realizaqAo do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se houverem.

9.3.1 - Nao sendo possivel a decisio adrrinistrativa pertinente antes da data fixada para

a rea)iz.agdo deste Pregao, deverd o impugnante participar normalmente do certame at6

que haja o m6rito relativo a impugnag1o.

g.4 - Amanifestag6o da intengdo de interpor recurso, pleiteada pela licitante dever6 ser

feita o Pregoeiro imediatamente ap6s a declaragio do(s) vencedor(es)'

9.5 - A licitante na sua manifestagao explicitar6, necessariamente, a motivagao

consistente que serd liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidir6 pela sua

aceitaeao ou n6o.

9.6 - A falta de manifestaQao imediata e motivada da inteng5.o de interpor recurso pela

licitante, implicara na decad€ncia desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto

a(s) licitante(s) vencedora(s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante terd o prazn de 03 (tres) dias riteis para a

apresentaQao das raz6es recursais escritas, dirigidas ao Pregoeiro, e estara disponivel as

demais licitantes classilicadas, para impugn6-1o ou na.o, apresentando suas contra-

raz6es em at6 O3 (tr€s) dias riteis, contados do t€rmino do prazn da recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata em cartorio dos autos do Preg6o'

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficario intimadas a fazE-lo

desde a reuniSo de realizagdo deste Pregio.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberd o recurso, declarando o seu efeito

suspensivo, e encaminhara 6r Procuradoria Juridica para an6lise e pafecer, sendo a

decisao proferida pela autoridade competente respons6vel pela homologagao da 1icita96o.
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g.1o - o provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente implica t6o

somente a invalidagdo daqueles atos que nio sejarn passiveis de aproveitamento'

g.ll.Ap6sdecididososrecursoseconstatadaaregularidadedosatosprocedimentais'
a autoridade competente poderA adjudicar o objeto do Pregio a fcitante vencedora' e em

consequ€ncia homologar o procedimento licitat6rio'

ro. pe ATA DE REIGISTRO DE PREQOS

1O.1 - Homologada a licita96o serd formalizada a Ata de Registro de Pregos' documento

vinculativo obrigacional de servigo, onde constarao os pregos a serem praticados' com

caracteristicas de compromisso ia licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar

contratoparaprestaQaodesewigo,nascondig6esdefinidasnesteeditaleseusanexose'
se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem Prestar servigos pelo prego do

primeiromenorprego,obedecidoiordemdeclassificagAoeosquantitativospropostos'

1O.2 - O Pregoeiro convocard formalmente as prestadoras' com anteced€ncia minima de

O3 dias riteis, informando o local, dia e hora para a reuniio e assinatura da Ata de

Registro de Pregos.

10.2.1 - O ptamacima citado poderA ser prorrogado uma vez' por igual periodo' quando'

durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Comissao de Licitagio'

1O.3 - Colhidas is assinaturas, o Departamento de Licitag6es e compras providenciar6 a

imediata publicag6o da Ata no DidT io Ofrcial do Municipio'

1O.4 - As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da

Ata de Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata'

1O.5 - Caso a prestadora primeira classificada, ap6s convocag6o' nAo comparecer ou

recusar assinar a Ata de Registro de Fregos, sem prejuizo das cominaqSes a ele previstas

nesteedital,oPregoeiroconvocaraasdemaislicitantes,naordemdeclassificagao'

1O.6 - Decorridos 6O (sessenta) dias da data de entrega das

convocagao para a assinatura de Ata de Registro de Pregos

estarao liberadas dos compromissos assumidos'

1O.7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame tera a vigenci a l2(dozel

meses, a contar da data de sua publicaqdo.

propostas, sem que haja
e PrestaQio, as licitantes

０́ イ
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11.1 - A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Secretaria Municipal de Infraestru-

tura, Habitagio e Servigos Uranos na qualidade de Usu6rias da Ata'

11.2 - Caberd a Usuaria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo

controle do cumprimento de todas as obrigag6es relativas a prestagao, inclusive

aplicag6o das sang6es previstas neste edital.

1 1.3 - As UsuArias da Ata deverao informar ao Org6o Gerenciador do Sistema de

Registro de Pregos, do nlo comparecimento da prestadora para a retirada da nota de

empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando i convocaEdo dos

remanescentes e aplicagAo das penalidades cabiveis ao prestador faltoso'

11.4 - PoderA utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgio ou entidade de

outros municipios que nao tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao

Orgdo Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos deste Municipio.

11.4.1 - As Adesdes previstas na forma do item acima ndo poderdo exceder ao quintuplo

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6196o

gerenciador e 6rgaos participantes, independente do nrimero de 6rgios nio participantes

que aderirem.

1 1.5 - O Registro de Pregos ser5. formalizado por interm6dio da Ata de Registro de

Pregos, na forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.

11.6 - O Municipio de SidrolAndia n6o se obriga a firmar contratag6es oriundas do

Sistema Registro de Pregos, frcando-lhe facultada a utilizagdo de outros meios para pres-

tageo de servigo, respeitada a legislagio relativa ds licitaQ6es, sendo assegurado ao

benefrci6Lrio do Registro de Pregos prefer€ncia em igualdade de condigSes.

12.1 - Cada servigo deverd ser efetuado mediante solicitagio por escrito, formalizada
pela secretaria do Municipio de Infraestrutura, Habitagd.o e Servigos Ptblicos dela

devendo constar: a data, o valor unit6rio, a quantidade, o local para a prestaQao de servi-
go, o carimbo e a assinatura do respons6vel, sendo efetuada diretamente a empresa
contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o ntmero de

refer€ncia da Ata.

DA ATA DE RECISTRO DE PREcOS

17
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12.2 - A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficard (ao) obrigada(s) a atender as ordens de
prestaeao de servigo dentro do prazo de validade do registro.

12.3 - O local do servigo serA estabelecido em cada Ordem de prestaeao, conforme o
ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta indicar,
sempre dentro do Municipio de SidrolAndia /MS.

L2.3.L - A prestag5o de servigos se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a76 da
lei 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a| Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especifcag6es, mediante
"Termo de Aceite Provisorio";

bf Definitivamente, ap6s a verificagdo da prestag6.o de servigo, e conseqfiente aceitaeao
pela equipe responsdvel, no prazo mdximo de 05 (cinco) dias, mediante -Iermo de Aceite
Definitivo".

12.3.2 - Serdo recusados os servigos que nao esteja em condigdes e que ndo atendam as
especificag6es constantes neste edital.

12.4 ' A prestagio de servigo sera conforme solicitagS.o da Secretaria de Infraestrutura,
HabitagAo e Servigos Priblicos.

12.5 - Caso a(s) prestadoras(s) classificada(s) em primeiro lugar ndo receber ou nao
retirar a nota de empenho ou instnrmento equivalente, no pra",o de o5 (cinco) dias uteis,
a Administragd.o convocara a segunda classificada para efetuar a prestaQao de servigo, e
assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as
penalidades cabiveis.

L2.6 - A segunda classificada s6 poderd prestar servigo d Administragdo quando a
primeira classilicada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.7 - os servigos, objeto desta licitagd.o, deverdo ser realizado acompanhado de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagdo, dela devendo consta-r o
ntmero da Ata de Registro de Pregos, o servigo, o valor unit6rio, a quantidade, o valor
total, alem das demais exig€ncias legais.

12.8 ‐Reladvamcnte ao disposto no presente t6pico aphcam― se, subsiく ■matllentc, no
que cOuber, as dsposi95es da Lci n°  8.078 de l1/09/90 - C6dgo dc Defesa do
Consunndor

l2-Lo ' As despesas relativas a prestagao de servigo correr6.o por conta exclusiva da
usu6ria da ata.

ア
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13. DA CONTRATAQAO

13.1 - As obrigag6es decorrentes da prestagao de servigo constantes do Registro de

Pregos serSo firmadas com o Municipio de Sidrol6ndia, observada as condiq6es
estabelecidas neste edital e no que disp6e o afi.62 da Lei Federal n'. 8.666/93, e serd
f ormaJizad.a atrav6s de :

af Nota de empenho ou documento equivalente, quando a prestaqao n5o envolver

obrigagdes futuras;

bl Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de prestagSo, quando
presentes obrigag6es fu turas.

13.1.1 - A Ata de Registro de Pregos (Anexo VI) 6 parte integrante deste edital, cujas
condig6es deverdo ser mantidas na sua integralidade.

13.2 - O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata serd de 05
(cinco) dias riteis, contados da convocagdo.

13.3 - Os quantitativos de servigos serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e, observarSo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pregos.

13.4 - A licitante vencedora nio poderA subcontratar subempreitar, ceder ou transferir,
total ou parcialmente o objeto da presente licitagdo.

14.DO ttOER「 ⅥSA0

14.1 - Os pregos registrados serao fixos e irreajustAveis durante a vig€ncia da Ata de

Registro de Pregos.

14.2 - Na ocorr6ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Pregoeiro notjfrcar6. a prestadora com o primeiro menor preeo registrado para
o item visando i negociagdo para a redugdo de pregos e sua adequagdo ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especifrcag6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociag6o de redugdo dos pregos, o Pregoeiro
formalmente desonerar5. a prestadora em relagio ao item e cancelar6 o seu registro, sem
prejuizos das penalidades cabiveis.

14.4 - Simultaneamente proceder6. a convocagd.o das demais prestadoras, respeitada a
ordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.
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14.5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item poderi a
Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, solicitar nova licitag6o para a prestag6o de
servigo, sem que caiba direito de recurso.

15.DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento, decorrente do servigo desta licitagdo, serdL efetuado mediante
crddito em conta corrente ou cheque, no pre\zo de 30 (trinta) dias, contados da prestagdo
de servigo, ap6s a apresentagao da respectiva documentagao fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, conforme disp6e o axt. 40, inciso XIV, alinea "a",
combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da l,ei n' 8.666/93 e alterag6es.

f5.2 - Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprovaeao, pela(s)
prestadora(s), de que se encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentaqdo das Certid6es Negativas de D6bito com o

INSSecomoFGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da cobranga, este ser6 devolvido e o pag€rmento

ser6 sustado para que a prestadora tome as medidas necessSrias, passando o Prazo paxa
o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagSo do mesmo.

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota frscal/fatura, o Departamento de

Compras, a seu critdrio, poderd devolv€-la, para as devidas correg6es, ou aceitd-la.

15.5 - Na hip6tese de devolugio, a nota frscal/fatura serd considerada como neo
apresentada, para fins de atendimento das condig6es contratuais.

15.6 - Na pend€ncia de liquidaqAo da obrigagio financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor ser6. descontado da fatura ou cr6ditos existentes em
favor da prestadora.

15.7 - A Administragdo Municipal ndo pagar6, sem que tenha autorizagdo pr6via e

formal nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou ndo instituig6es financeiras.

16.8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrerrtes da
inobservdncia, pela Prestadota de prazn de pagamento, ser6.o de sua exclusiva
responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% [seis por cento) ao .rno, na hip6tese
de mora por parte da contratante.

ASS:
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16. DAS SANQoES ADMIMSTRATWAS

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigagAo assumida, caracterizado pela recusa da

prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento

equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente

informados e aceitos, Iicard a prestadora, a juizo do 6rgio Gerenciador do Sistema de

Registro de Pregos, sujeito ds seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou

contrato;

II - Cancelamento do prego registrado;

III - Suspensao tempor6ria de participagdo em licitagSo e impedimento de contratar com

a administragio por prazn de at6 05 (cinco) anos.

16.2 - As sang6es previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas

cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execugao do objeto:

I - Multa morat6ria de 1% (um por cento), por dia ritil, sobre o valor da prestaQao em

atraso at6 o d6cimo dia;

II - Rescisio unilateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do prego registrado.

16.4 - Por inexecugao total ou execuqao irregular do contrato de fomecimento ou de

prestagao de servigo:

I - Advert6ncia, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor correspondente A pafte nao cumprida ou

da totalidade do servigo nio executado pela prestadora;

III - Suspensao tempor6ria de participagno em licitagao e impedimento de contratar com

a adrrrinistragio por prazb de at6 05 (cinco) anos;

つ
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IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja
promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderi ser aplicada juntamente
com as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisSo unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos
afi.77 a 8O da ki Federal n" 8.666/93.

16.6 - Apresentagdo de documentagdo falsa, neo malutengdo da proposta e

cometimento de fraude fiscal, acarretard sem prejuizo das demais cominag6es legais:
I - suspensAo tempor6ria de participagio em licitaQao ou impedimento de contratar com
a Administragio de at€ 05 (cinco) anos e descredencia:nento do Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

16.7 - A empresa que n6o recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo
m6ximo de O5 (cinco) dias riteis contados da notifrcaq6o ensejarA tamb6m a aplicagao da
pena de suspensao tempor6ria de participagio em licitagdo ou impedimento de contratar
com a Administragdo Priblica deste Municipio, enquanto ndo adimplida a obrigagAo.

16.8 - Fica garantido a prestadora o direito pr6vio da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no pra?n de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificagio ou
publicagio do ato.

16.9 - As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagS.o do principio da proporcionalidade, em raz6o de
circunst6ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no ptazrt m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que for notificada da
pretensao da Administragdo Priblica deste Municipio da aplicagSo da pena.

16.10 - As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

16.11 - Competir6 a Secretaria de lnfraestrutura, HabitagSo e Servigos Urbanos, na
qualidade de detentora da Ata de Registro de Pregos a aplicagdo das penalidades
previstas no subitem 17.1 e seus incisos, e no inciso ll1, subitem 17.3.

16.L2 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 ser6 de compet€ncia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e io pra?n estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitagdo

つ
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ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o
prazo de saneao minima de 02 (dois) anos

16.13 - O Orgdo Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de

responsdvel pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao servigo caberA d

aplicag5o das demais penalidades previstas no instrumento de convocagio.

16.14 - As importdncias relativas as multas deverio ser recolhidas a conta do Tesouro

do Municipio de Sidroldndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

17. DO CANCELAMENTO DO PRF,QO REGISTRADO

17.1 - A Ata de Registro de Prego ser6 cancelada, automaticamente, por decurso do

prazo de vig€ncia ou quando nio restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da

Prefeitura Municipal Sidroldndia quando:

1?.1.1 - A licitante nd,o formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nao

retirar o instrumento equivalente no prazn estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata
de Registro de Pregos, sem justificativa aceit6vel;

t7.1.2 - Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento
de ajuste;

1?.1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e ndo houver
€xito na negociagio;

L7.1.4 - Der causa a rescisao administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos

por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666183;

17.1.5 - Por razeo de interesse piblico, devidamente motivado.

17.2 - Catcelado o Registro de Prego induzird na convocagao da prestadora com
classilicagio imediatamente subsequente.

17.3 - Ser6 assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazn de O5 (cinco) dias rlteis, contados da notificagdo ou publicagao.

18.1 - As despesas decorrentes das aquisigdes da presente licitagAo correrao a cargo da
Secretaria de Infraestrutura, Habitag6o e Servigos Urbanos, usu6ria da Ata de Registro

18. DA DOTAqAO OR9AMENT

ブ
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de Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas
respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as

condigdes estabelecidas neste edital e ao que disp6e o arngo 62, da ki Federal

n'8.666 I 93 e alterae6es.

19. DAS DTSPOSTqoES FINAIS

19.1 - Ser6o desclassilicadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos

legais vigentes, que consigrrarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis,

prego global ou unit5rio por lote simbolico, irris6rio ou cotagao de valor zero.

Lg.2 - f facultada o pregoeiro ou d autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a

promogdo de diligcncia destinada a esclarecer ou complementar a instruqao do processo,

vedada a inclusao posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao

priblica da licitagdo.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administragao, no interesse da

administraeao, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente

licitagio, observada as disposigoes contidas no art. 49 da Lei n. 8.666 /93 e arts. 17 e 18

do Decreto Municipal n. I 15/2013.

19.4 - Ap6s a apresentaQao da proposta, nao caberd desist€ncia, salvo motivo justo

d.ecorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro'

19.5 - As licitantes s6o responsAveis pela Iidelidade e legitimidades das informag6es e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaqdo, bem como, pelo custo da

preparaeao e apresentagao dos documentos, independentemente do resultado do

processo licitat6rio.

19.6 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a

realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o

primeiro dia ritil subsequente, no mesmo hordrio e local anteriorrnente estabelecido, salvo

comunicag6'o ao contr6rio.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o

dia de inicio e incluir-se-d o do vencimento. 56 iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente.

19.8. O desatendimento de exigdncias formais n6o essenciais, n6o importard no

afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferiglo de sua qualificaqao e da exata

compreensS.o de sua proposta, durante a realizagdo da sessS.o priblica da licitaEdo.
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19.9. As norrnas que disciplinam esta licitagao serao sempre interpretadas em favor da
ampliaeao da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que
regem a lei.

19.10. O ato de homologag6o do procedimento n6.o confere o direito a contratagao.

19.11. Os casos omissos serio resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislagio
vigente.

19.12. Os envelopes contendo a "documentageo e propostas" ndo utilizadas do certame
ficario a disposigdo dos licitantes pelo prazo mdximo de 15 (quinze) dias riteis do
encerramento da licitagdo, apos este periodo serdo destruidos,

19.13. Qualquer ato declarat6rio n6.o apresentado em qualquer fase do torneio
licitat6rio, podendo o credenciado representante preencher a declaragdo no momento da
sessao.

19.14. As decis6es do pregoeiro ser6o consideradas definitivas somente ap6s
homologagio do procedimento pelo Secret6rio de Infraestrutura, Habitagd.o e Servigos
Priblicos.

19.15。  Inforllllla95es ou csclarecunentos dcionals sobre a presente ucitacao somente

sera adnitldas por esc五 to,enderecadas o Pregociro,cu」 o endere9o ё Rua Sao Pau10,n°
964,Centro,CEP 79 170-000,neste Municipio,atё  o scgundo dla que anteceder a data
de recebinento dos cnvelopes l c II no hor力 do de 7h00n」n as llhoo_horas

19.16‐ NO mesmo endercco mendonado no subitcrn ante五 or,っodera ser cxa_ado o
Edital e o Terlno de Retrencia,sendO que sera cobrada a taxa no valor de RS 30,00に h―

taェcd9,para obtcncao do nstmmento convocat6五 o.

19。 17. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolandia, Estado de Mato Grosso do Sul,

renunciando de qualquer outro, por
quest6es resultantes desta licitagdo e qu

que se」a para processar as

ser dirimida administrativamente.

Sidrolandla― MS,06 de Abi dc 2018

JUNIOR
Secretario de Ad ftt inistrageo e Flnangas
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PROCESSO ADMIT{TSTRATTVO N. 1333/2018
PRDGAO PRESENCTAL N" O13/2O18

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1 - O&IErO: E ObJCtO dA PTCSCNIC IiCitAgdO 6 A "CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECI-
ALIZADA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE MANUTENQAO DA REDE DE ILUMINA-
QAO PUBLICA - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, SIJBSTITUI-
QAO DE PEQAS, COMPONENTES E ACESSORIOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS
PARA REALIZ{QAO DO SERVIQO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO
DE SIDROLANDI.A ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HA.
BTTAQAO E SERVTQOS PUBLTCOS".

2 - wsrrFrcATrvA: A iluminagdo priblica 6 de fundamental importAncia para o desen-
volvimento social e econ6mico dos municipios e constitui-se num dos vetores importan-
tes para segurarrga ptblica dos centros urbanos, no que se refere ao trafego de veiculos e
de pedestres e a prevengao da criminalidade, ar6m de valorizar e ajudar a preservar opatrim6nio urbarro. li necess6ria a reposigio dos materiais que comp6em o sistema deiluminagio priblica, a6reo e subterrdneo, tais como: postes, rumindrias, brago de rumind-
rias, rel6, reatores, cabos, fios, ferragens e acess6rios sob pena de apresentarem defeitos,
sendo que a solugSo 6 a prevengdo por meio de servigos operacionais que incruem a ma-
nutengdo preventiva e corretiva. Fica clara a necessidade da Administragdo de atuar com
agilidade e efici6ncia na execuQao da conservagdo do sistema de uminaiao prlblica, uma
vez que 6 seu dever e responsabilidade organizar e prestar os servigos de interesse loca-1,
sendo que a iluminagdo priblica se constitui 

"o-o ,-" das principais atribuigdes deste
org6o.

4. AIITITDICAQAO DO O&rETOi menor prego global.
5. PRE9OS RTFEREt{crArs PARA CRTTERTo DE ACETTABTLTDADE:

sob pena de desclassificaeao os valores deverdo respeitar os seguintes pregos m6xi-
mo para cada item, a seguir elencados:

do Municipio de Sidrohndia, compreendendo ruas, aveni-
das e pragas com fornecimento de 01 (um) caminhio guin-
dauto e 01 (um) cesto de elevagao com suas respectivas
ARTS, um operador de guindauto devidamente habilitado



PAGINA: ll5
ASS:

J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO ST-IL

CNPJ/IvIF: 03.501 .574/000l -3I
atrav6s de curso certificado, duas viaturas equipadas com

escada de centro, fomecimento de material, substituicao de

pe9as, componentes e acess6rios. Atender zona rural ( Dis-

Eito do Quebra Coco, 20 assentamentos de at6 IOOKM e 6
(seis) Aldeias) e urbana, ruas, avenidas e praqas. Exceto

implantagao de redes.

Secretario de e Flnaagas

27
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ANEXO Π―FORttR肛Jttuo PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREGAo PRESENCIAL N0 013/2018

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N。 1333ノ 2018

PRESTADOR CNPJ/MF

OBJEIO: E objeto da presente licitagdo a formagdo 6 a "CONTRATAQAo DE EMPRESA ESPECI-

ALIZADA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE MANUTENQAO DA REDE DE ILUMINAQAO PU.

BLICA - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, SUBSTITUIQAO DE PEQAS,

COMPONENTES E ACESSORIOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA REALIZAQAO DO

SERVIQO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA ATRAVES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAQAO E SERVIQOS PUBLICOS".

Manutengao de iluminagSo pfblica na zona urbana e rural

do Municipio de SidrolAndia, compreendendo ruas, aveni-

das e pragas com fomecimento de 01 (um) caminhao guin-

dauto e 01 (um) cesto de elevagdo com suas respectivas

ARrS, um operador de guindauto devidamente habilitado

atrav€s de curso certilicado, duas viaturas equipadas com

escada de centro, fomecimento de material, substituigAo de

pecas, componentes e acess6rios. Atender zona rural (Dis-

trito do Quebra Coco,20 assentamentos de ate 100KM e 6

(seis) Aldeias) e urbana, ruas, avenidas e pragas. Exceto

implanta9ao de redes. Exceto implantaeao de redes.

12 MESES

TOTAL GERAL DA PROPOSTA:

‐VALIDADE DA PROPOSTA:

‐LOCAL E DATA:

TELEFONE: BANCO:_______―ハG:____ C:

CNMBO DO CNPJノMF E ASSINAT― DO

28
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ANXO EII

DEC― cAo DE HABロレITAcAo

situada
CNP」/MF
(enderecO

ヽ

completo)_, declara, sob as penas da Lei, nos termos do
Inciso VII, art. 4o da Lei Federal rf lO.52O /2OO2, que cumpre plenamente os requisitos da! habilitaqao exigidos no Edital de Ptegio Presenclal tr' O13/2O18, autorizado pelo Processo
Administrativo n" 1333/2O18.
Por ser expressa manifestagdo da verdade, frrmo o presente.

l    l,_____de dc 2018
cldade estado

Carlmbo do CNPJ/MF e assinatura do
Representante legal da cmpresa

29
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A-OⅣ

―
Ao 013′2018

DEC― cAo DE FATOS SUPER― ENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as pena■ dades cabiveis, a he対 st■■cia de fatos que mpe9a a

nossa cmpresa de particlpar de五 dta96es pibucas,e cOmpromete― se inforllnar a qualquer tempo,

し sob as penas da Lci,a exlstencia de fatos supervenientes mpeduvOs da sua hab皿 tacめ,na
fo.Шa detemunada no§ 2° ,do art.32 da Lei Fedcral n° 8.666/93

「MS,___/         /

Asslnatura do represeatante legal da eapresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMP― A

N° DO CNPJノMF DA EMPRESA

ヽ
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ANXOV

DECLARAcAo NOS TERMOS DO INCISO― III DO ARTIG0 70 DA CONSTETUIcAo
FEDERAL

Pregio Presencial n° 013ノ 18
‐`Processo A"輛 histrativo n° 1333ノ 2018

hscnto  no  CNP」 /MF  sob  o
interm6dio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de Identidade

n"................... e do CPF/MF no ......."........ DECLIIRA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da t*i Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela

Lei no9.854, de 27 de outubro de 1.999, que n6o emprega menor de dezoito anos e trabalho no-

turno, perigoso ou insalubre e nio emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigio de aprendiz ( ).

―MS,____de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observae6o: em caso alirmativo, assinalar a ressalva acima).

de

ヽ
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ANE:KO VI

Aos _ dias do m6s de_ de _, na sede do Municipio de SIDRoLANDLA-MS, si-tuada a Rua S50 pau10, no g64, centro, .IDR.LANDIA-MS -M/s, representada neste atopelo Prefeito, Marcelo de Ararljo Ascoli, bras eiro, casado, portador do RG n.. 000406049ssP/MS e cPF n.o sI9's93'991-g7, residente e domic,iado na Rua Alagoas, rg1, centro,srDRoLArrDIA-Ms - Ms, doravante denominada contratante, e do outro lado a empresa, inscrita no CNpJ/MF sob o n.o_, com estabelecimentona n^ ^:r^r^rr. , na cidade _, doravante denominada contrata_do, representada neste ato.pol , 

-, 

brasileiro, portador(a) do RG n.., emitida pela SSp/_, e do cpF n.o , nos te.-os nostermos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Ilei no g.07g, de I 1 de setembro de1990 (codigo de Defesa do consumidor), Lei complementar n. r23 de 14 de Dezembro
1" ]?99: Decreto Municipal n" tt5/2Ot4, ambos de;e, subsidiariamente, pela Iri n"8'666 /93 e alteraQ6es posteriores todos representados conforme d.ocumento de credenci-arnento ou procurag60 inserta nos autos, resolvem registrar os preeos, conforme decisaoexarada no Processo Administrativo n" 1333/201g e IroMoLoGlrDA nos autos, referenteao Pregeo preseacial N'o13/201g - nscisrno DE .REQOS, consoante as seguintescl6usulas e condig6es:

1. CLAUSULA PRtrEIRA - DO O&IETO
1'1' o objeto da presente ata 6 a seregio da proposta mais vantajosa para aadministragdo priblica, objetivando o ."gi"tro d"-pr.go" para contrata''o de empresaespecializada para prestaqeo de servigos J" -",,rt*'ao da rede de iluminagdo pubrica _compreendendo o fomecimento de material, substituigdo de pegas, *-po.r"..,"" .acess6rios que se ftzerem necessarios para reari-ag.0 do ser,igo - atendendo asnecessidades do Municipio de Sidrolandia atrav.s da Secretaria Municipal deInfraestrutura' Habitagdo e Servigos ptiblicos, 

"o.r*-o previsto para 
'2(doze) 

meses.

2. cL(usuLA SDGITIDA - DA ATA DE RDGISTRO DE pREgos
2'1' A presente Ata de Registro 6 0 documento .,ri.r*t"tirro obrigacional de prestagdo deseruigo, onde constarao
compromissodaricitante"":"".{fi :i":J".T}"":':'J.*"i;.il}":ffi :i:T*fi .i:ta'ao de servigo nas condig.es definidas neste edita-l e seus anexos e, se for o caso, comas demais- classilicadas que aceitarem prestar servigo pelo prego do primeiro menorprego, obedecida a ordem de classilicagao 

" 
o" qr-,urai .airros propostos.

OS N° .¨ ノ̈2018
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2.2. O Pregoeiro convocar6. formalmente as prestadoras, com anteced€ncia minima de 03

dias riteis, informando o local, dia e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro

de Pregos.

2.2.L. O prazo acima citado podere ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,

durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administraqio providenciar6 a

imediata publicagdo no Didrio Oficial do Municipio.

2.4. As empresas com pregos registrados passardo a ser denominadas Detentoras da Ata de

Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a prestadora primeira classificada, ap6s convoca€o, nao comparecer ou recusa,
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominaqSes a ela previstas neste

edital, o Pregoeko convocar6. as demais licitantes, na ordem de classificagao.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagao para a assinatura de Ata de Registro de Preqos e Prestagio, as ficitantes estarao

liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de pregos resultante deste certame terd a vig€ncia de 12 (doze) meses,

a contar da data de sua publicagdo.

3. CI.,AUSULI\ TERCEIRA . DOS USUARIOS DA ATA DE REGISf,RO DE PRESOS
3.1. A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Secretaria de Infraestrutura, Habitagio e

Servigos Urbanos, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. Caberd a Usua,ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do

cumprimento de todas as obrigag6es relativas a prestagao de servigo, inclusive aplicag6o das
sang6es previstas neste edital.

3.3. A Usu6ria da Ata dwer5. informar ao Orgdo Gerenciador do Sistema de Registro de
Pregos, do nio comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando A convocagio dos remanescentes e

aplicag6o das pgnalidades cabiveis ao prestador faltoso.

3.4. Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que nio tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Org6o
Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos deste Municipio.

ツ
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3.5. O Registro de Pregos ser6 formalizado por interm6dio da Ata de Registro de Pregos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es prwistas no &lital de Convocagio.

3.6. O Municipio de SidrolAndia nio se obriga a firtnar contratag6es oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a utilizag6o de outros meios para a prestagao de
servigo, respeitada a legislagao relativa as [citae6es, sendo assegurado ao beneficiario do
Registro de Pregos prefer€ncia em igualdade de condig6es.

4. CL(USULn QUARTA - DA pRESyrAQaO, DO LOCAL DO SERVTqO, ACETTE
4.1. A Ata de Registro de Pregos serd utilizada para prestagao de servigo pela Secretaria de
Infraestrutura, Habitagao e Servigos Priblicos.

4.2. Cada sewigo deverd ser efetuado mediarrte solicitagio por escrito, formalizada pela Se-
cretaria de In-fraestrutura, Habita€o e Sewigos Priblicos dela devendo constar: a data, o
valor unit6rio, a quaatidade prestada, o local do servigo, o carimbo e a assinatura do
responsivel, sendo efetuada diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada
pela autoridade superior, contendo o ntmero de refer€ncia da Ata.

4.3. A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficard(do) obrigada(s) a atender as ordens de prestagdo
efetuadas dentro do prazn de validade do registro.

4.4. A prestagio de servigo serA conforme solicitagio da Secretaria de Infraestrutura,
Habitagdo e Servigos Priblicos.

4.4.2. A prestagao de servigo se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei
8.666193, mediante recibo, nos seguintes termos:

al Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo das especificag6es, mediante'Termo
de Aceite Provisorio";
bl Definitivamente, ap6s a verificagdo da qualidade do servigo prestado e consequente
aceitagao pela equipe responsivel, no ptazo m6ximo de 05 (cinco) dias, mediante .Termo de
Aceite Definitivo".

4.4.3. Serdo recusados os servigos, que ndo atendarn as especificag6es constantes neste
edital.

4.5. Caso a(s) prestadoras(s) classificada(s) em primeiro lugar ndo receber ou n6o retirar a
nota de empenho ou instrumento eguivalente, no pram de 05 (cinco) dias riteis, a
Administragao convocarA a segu.nda classificada para efetuar o servigo, e assim
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sucessivamente quanto as demais classifcadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

4.6. A segunda classificada s6 poderd prestar servigo i AdministragSo quando a primeira
classifcada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os servigos, objeto desta licita€o, deverdo ser realizados acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagdo, dela devendo constar o

ntmero da Ata de Registro de Pregos, o servigo, o valor unitArio, a quantidade, o valor total e
o local do servigo, al6m das demais exig6ncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposig6es da Lei n' 8.078 de ll /O9 /9O - C6digo de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas a prestagSo de serviqo correrao por conta exclusiva da detentora
da ata,

5. CLaUSTTLA QrrE{TA - DA COI{TRATA9AO
5.1. As obrigag6es decorrentes da presta€o de servigo constantes do Registro de Pregos
serA firmado com o Municipio de Sidroldndia, observada as condigSes estabelecidas neste
edital e no que disp6e o art.62 da Lei Federal n'. 8.666/93, e serd formalizada atravds de:
al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega n6o envolver obrigagSes
futuras;
bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de prestagdo de servigo, quando
presentes obrigag6es futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo VI) € parte integrante do Edital de Convoca€o,
cujas condigdes deverio ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata ser6 de 05 (cinco)
dias tteis, contados da convocag6o.

5.3. Os quantitativos da presta€o de servigo serao os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observarSo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pregos.

5.4. A licitante vencedora nio poderd subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitaqao.

6. Cr.aUSUr.A SEXTA - DO pREqO E RSI,ISAO
6.1. Os preqos registrados serao fixos e irreqiustdveis durante a vigencia da Ata de
Registro de Pregos.
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6.2. Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado,
a Comissio de Licitagdo notificard a prestadora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando a negociagio para a redugAo de pregos e sua adequagao ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociagio de redugdo dos pregos, a Comissdo de
Licitagio formalmente desonerard a prestadora em relagdo ao item e cancelarA o seu
registro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultarreamente procederA a convocagao das demais prestadoras, respeitada a
ordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

6.5. Na ocorr6ncia de cancelamento de registro de prego para o item, poder6 a Prefeitura
Municipal de Sidroldndia, solicitar nova licitagdo para a prestagio de servigo, sem que
caiba direito de recurso.

7. cL/iu$rllt sfruA - Do PAGAUTNTo
7.1. O pagamento, decorrente do servigo objeto desta licitagao, serd efetuado mediante
cr€dito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
prestagao de servigo, ap6s a apresentagao da respectiva documentagdo fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispde o art. 40, inciso XIV,
alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da Lei n" 8.666/93 e alterag6es.

7.2. Os pagamentos somente serio efetuados ap6s a comprovagdo, pela(s) prestadora(s),
de que se encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade
social, mediante a apresentagio das Certid6es Negativas de D6bito com o INSS e com o
FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento serd
sustado para que a prestadora tome as medidas necess6.rias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagao do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Infraes-
trutura, Habitagdo e Servigos Priblicos a seu crit€rio, poder6 devolv€-la, para as devidas
correg6es, ou aceita-h.

7.5. Na hip6tese de devolugS.o, a nota frscal/fatura serd considerada como nd.o
apresentada, para fins de atendimento das condigdes contratuais.

ヽ
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7.6. Na pend€ncia de liquidag6o da obrigagS.o financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor ser6. descontado da fatura ou cr6ditos existentes em
favor da prestadora.
7.7. A Administragao Municipal ndo pagard, sem que tenha autorizagSo pr6via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
nao instituig6es financeiras.

7.8. Os eventuais encErrgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservdncia, pela Prestadora de prazo de pagamento, serao de sua exclusiva
responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hip6tese de
mora por parte da contratante.

8. cLAusuLA NoNA - DAs sANeOEs ADMTMSTRATTVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigagio assumida, caracterizado pela recusa da
prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei,
devidamente informados e aceitos, ficard a prestadora, a juizo do orgdo Gerenciador do
Sistema de Registro de PreEos, sujeito As seguintes penalidades:
I - Multa de loolo ldez por cerrto) sobre o valor constante da aota de empenho e/ou
corrtrato;
II - Cancelameato do prego reglstrado;
Irr - Suspensiio temporirla de partlclpagio em ucitegeo e lmpedr'nento de contratar
cot! a adnlnlstragiio por prazo de at6 05 (cincol anos.

8.2. As sangdes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execugd.o do objeto:
I - Multa morat6rla de 1% (urn por centol, por dla itll, sobre o valor da prestageo
em atraso at6 o d6clmo dia;
rI ' Resclsio unllateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cirno dla de atraso e,
III - Caacelameato do prego registrado.

8.4. Por inexecugio total ou execug6o irregular do contrato de fornecimento ou de
prestagao de servigo:
I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;
rr ' Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente d parte ndo cumprida ou
da totalidade do servigondo executado pela prestadora;
rrr - Suspensdo tempor6ria de participagdo em licitagdo e impedimento d.e contratar com
a adrninistragio por prazo de at6 O5 (cinco) anos;
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IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao Priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou ate que seja
promovida a reabilitagS.o perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderd ser aplicada juntamente
com as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisAo unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos
att. 77 a 80 da L,ei n. 4.666 /93.

8.6. Apresentagdo de documentagio falsa, nao manutengao da proposta e cometimento
de fraude liscal, acarretard sem prejuizo das demais cominaq6es legais:
I - suspensio tempor6Lria de participagdo em licitaqao ou impedimento de contratar com
a Administrag6o de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pta?a
m5ximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notificagdo ensejard tamb6m a aplicaqio da
pena de suspensao tempor6ria de participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar
com a Arlministraeao Ptblica deste Municipio, enquanto nio adimplida a obrigaqAo.

8.8. Fica garantido a prestadora o direito pr€vio da citagio e de ampla defesa, no
respectivo processo, no praz,o de 05 (cinco) dias fteis, contados da notifrcaqAo ou
publicagAo do ato.

8.9. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagdo do principio da proporcionalidade, em razAo de
circunst6ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e io prazo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que for notilicada da
pretensao da AdministragSo P0blica deste Municipio da aplicag5o da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

8.11. Competir6 a Secretaria de Infraestrutura, Habitag6o e Servigos Ptiblicos, na
qualidade de Usu6ria da Ata de Registro de Pregos a aplicagdo das penalidades previstas
no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso 1ll, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 serd de competencia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidrol6rrdia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e to pra"-o estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagdo ser
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8.13. O Orgdo Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de
responsAvel pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas a prestagao de servigo
caberd a aplicagdo das demais penalidades previstas no instrumento de convocagao.

8.14. As importAncias relativas is multas deverio ser recolhidas i conta do Tesouro do
Municipio de Sidroldndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CL,riUSUr,A NONA - DO CANCELAMENTO DO pREgO RDGTSTRATX)
9.1. A Ata de Registro de Prego ser6 cancelada, automaticamente, por decurso do prazo
de vig€ncia ou quando nao resta-rem prestadoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal de SidrolSndia /MS quando:

9.1.1. A licitante n5o formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazn estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata
de Registro de Pregos, sem justificativa aceit6vel;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugdo total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver
6xito na negociagdo;

9.1.4. Der causa a rescisdo administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art.77 e seguintes da Lei Federal n".8.666/93;

9.1.5. Por razdo de interesse priblico, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Prego induzird na convocagao da prestadora com
classificagio imediatamente subsequente.

9.3. Ser6. assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, contados da nofficagio ou publicagdo.

10. cL(usuLA DTECnIA - DA DorAgAo oRQAMTNTARTA
1O.1. As despesas decorrentes dos servigos da presente licitagio correrao a cargo da Se-
cretaria de Infraestrutura, Habitaqio e Servigos Urbanos, usu6ria da Ata de Registro de
Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es
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cstabelecidas neste edtal e ao que dsp6e o mgo 62, da聞  Federal n°8.666/93 e
altera95es

11. CLAUSUL/| DfiCUA PRTMETRA - DO pREeO REGIS'IRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitagdo na modalidade de Pregdo Pre-
sencial - Registro de Pregos, tipo menor preeo por item, HOMOLOGADO a classificagSo
das empresas conforme abaixo especilicadas, as empresas vencedoras frcam assim regis-
trados:

RELAqAO DAS DETENTORAS DA ATA E SEUS RTSPECTTVOS VALORES

TOTAL GERAL REGISTRADO

12. CL{USULA D6Cn[A SEGI,NDA - DA PT,BLICID/IDE
L2.1. O extrato da presente Ata de Registro de Prego serd publicado no Di6,rio Ofrcial do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, parAgrafo rinico, da Lei Federal n."8.666 /93.

13. CL(USULA DECnIA TERQETRA - DAS DISPOSTqoES FTNATS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-6o as demais disposig6es constantes da Lei
n.'10.520, de 17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n."115/2O13, da Lei Federal n"
8.666, de 2l de junho de 1993, e demais nonnas aplicdveis a esp€cie.

14. cl/iusul/r Dfjcn[A eUARTA - Do FoRo
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidroldndia-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, re-
nunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6es
resultantes desta licitagio e que neo possam ser dirimida administrativamente.

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefeito Munlcipal

ITEM DESCRTqAO QUANT UNIT. TOTAL D「 ENTORA
1.

40

DETENTORA DA ATA
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AITEXO VI - UNNTTA DO COI{TRATO

pRocEs{to ADuIrIsTRATrvo x" _/2o 18
CONTRAI1O /IDMIMSTRATIVO N"-/2O 18

A PREI'EITITRA MITMCIP/IL DE SIDROI^IDIA - MS, pessoa ju-
ridica de direito priblico interno, com sede na Rua Sdo Paulo, no964, centro, nesta cida-
de, inscrito no C.N.P.J. sob o No.03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo Pre-

feito Municipal, Marcelo de Araujo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.o

000406049 SSP/MS e CPF n." 519.593.940-87, residente e domiciliado na Rua
Alagoas, 181, Centro, SIDROLANDIA-MS - M, doravante denominado Cortratante
e de outro lado a empresa pessoa juridica de direito privado, ins-
crita no CNPJ/MF sob o n.o com estabelecimento na

Bairro _, na cidade doravalte deno-
minada Colttratada, representada neste ato por (nacionalidade,

expedida pelaestado civil, profissSo), portador da CI sob o RG n°

SSP/-, e inscrito no CPF n.o residente e domiciliado na
Rua No-, Bairro _, na Cidade de e perzrn-
te as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Coltrato, cuja celebrag6o foi
autorizada pelo despacho de homologagdo do processo de Pregio Presenclal no
O13/2O18, realizado nos termos da lei Federal n"lO.52O/2OO2, regulado subsidiaria-
mente pela L,ei Federal n"8.666/93 em sua atual redagdo, e no Decreto Municipal n'
lOOl20l3, atendidas as cl6usulas e condig6es que se enunciam a seguir:

CLAUSI,LA PRIUEIRA - o&,Df,o

Constltul o obJeto da presente llcltageo a CONTMTAQAO DE EMPRESA
ESPECI,ALIZADA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE MANUTENQAO DA REDE DE
ILUMINAQAO PUBLICA - COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
SUBSTITUIQAO DE PEQAS, COMPONENTES E ACESSORIOS QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA REALIZAQAO DO SERVIQO - ATENDENDO AS NECESSIDADES
DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, HABITAQAO E SERVIQOS PUBLICOS.

CL,AUSUI"A SEGITNDA - DA EXDCU9AO: O objeto deste contrato serd realizado por
execugao indi-reta.

し

CLAUSUI,A TERCEIRA . Do
contrato o valor globa-l de R$

PREQO

objeto previsto na clAusula primeira, e
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S 1o - Os pagamentos devidos a Contratada ser6o efetuados pela Secretaria Municipal de
Finangas mediante cr6dito em Conta Corrente, a prazo, em atd 30 (trinta) dias ap6s o
fomecimento, e mediante a apresentagio de faturas ou notas fiscais devidamente atesta-
das e visadas, por funcion6rios da respectiva Secretaria solicitante.

S 2" - O crit6rio de reajuste dos pregos contratados serd com base no Inciso XI do Art.
40, da l,ei Federal *" 8.666/93, em sua atual redagdo, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo 6rgao competente do Govemo Federal, ou da variagao
efetiva do custo da produgSo e pregos atuais de mercado local ou regional, mediante pes-
quisa de preeos, ou ainda na variagdo mensal do IGPM (IBGE).

S 3" - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidencia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigag5es decorrentes
da legislagio trabalhista, frscal e previdenciiria a que sujeito.

$ 40 - Caso se faga necess6ria a retificagdo de fatura por culpa da Contratada , o prazn
tera sua contagem suspensa atC a data de reapresentagio da fatura ao orgio, isenta de
erros, dando-se, entao, prosseguimento i contagem.

CL{USUI"A QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigencia do presente Contrato serd at€

-l -/ -, 

contados a partir da data de sua assinatura.

PARAGRAFO thnCO - Havendo interesse da Ad.ministraeao, o presente Contrato pode-
r5. ser prorrogado nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislagS.o pertinente;

CL(uSULA QITII|TA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execugio do presente
Contrato, correrao por conta da seguinte dotagdo orgamentdria:

Funcional programAtica: 25.7 52. l2O 1.2374. 0000
3.3.90.3900 - Outros servigos de terceiro - pessoa juridica
Fonte de Recurso: 01 17
Ficha: 571

CIjUSULA SEXTA - DA tr'ISCALIZAeAoI Cabe a Contratante, a seu crit6rio e atraves
da Prefeitura Municipal, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagio de todas as
fases de cumprimento do presente contrato, e, a cortratada declara aceitar, integral-
mente, todos os m6todos e processos de inspegd.o, verifrcagio e controle a serem adota-
dos pelo Contratante.
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PAMGRAI1O OlffCO - A Contrateda permitird e oferecer6 condig6es para a mais ampla
e completa fiscalizagio, durante a vig€ncia deste Contrato, fomecendo informag6es,
propiciando o acesso i documentagdo pertinente e atendendo is observag6es e exig€n-
cias apresentadas pela fiscalizagdo.

CIIUSUL,A sBfuA - DAS OBRIGAQOES DA CoNTRATADA: Constituem obrigaq6es
da Coatratada, a16m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I - Prestar os servigos de manutengao de iluminagdo priblica, objeto deste Contrato, no
prazo proposto e em conformidade com as especificag6es exigidas no Edital;

II - Manter, durante a execugS.o do Contrato, todas as condig6es de habilitagdo e quali-
frcaqio exigidas na licitagao que deu origem a este ajuste;

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos
em decorr€ncia do objeto deste Contrato, bem como as contribuig6es devidas A Previ-
d€ncia Social, encargos trabalhistas, pr€mios de seguro e de acidentes de trabalho,
transito, e outras despesas que se fizerem necess6rias ao cumprimento do objeto pactu-
ado;

IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabi.lidades pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quais-
quer prejuizos que sejam causados ao Contrataatc ou a terceiros;

V - Apresentar, quando solicitado pelo Coatrataate, a comprovagdo de estarem sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigae6es trabalhistas, previdenci6rios e fiscais;

VI - Responder perante o Contsatatte e terceiros por eventuais prejuizos e danos de-
correntes de sua demora ou de sua omissio, na condugdo do objeto deste instrumento
sob a sua responsabilidade ou por erro relativos A execugdo do objeto deste Contrato;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omiss6es ou erros na elabo-
ragd.o de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de
descontos para o Contratante;

VIII - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspon-
dentes, juntando c6pia da solicitagdo de entrega (requisigSo);

EK - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infrag6es a que houver dado
causa;
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X - Nao transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CL,I(US[[.A OITAVA - DAS; OBRIGA9OES DO CONTRATANTE: Constituem obrigag6es
do Coatratante:

I - Cumprir todos os compromissos linanceiros assumidos com a Coatratada;

II - Prestar servigo e colocar A disposigdo da Contratada todos os elementos e informa-
g6es que se fzerem necess6,rios d execugio do fornecimento;

III - Proporcionar condig6es para a boa consecueao do objeto deste Contrato;

IV - Notifrcar, formal e tempestivamente, a Cootratada sobre as irregularidades obser-
vadas no cumprimento deste Contrato;

V - Notificar a Coatratada, por escrito e com anteced€ncia, sobre multas, penalidades e
quaisquer d6bitos de sua responsabilidade;

VI - Fiscalizar o presente Contrato atrav6s do Orgdo competente;

VII - Acompanhar a entrega dos 'senrigos' efetuada pela Contratada, podendo intervir
duralte a sua execugd.o, para fins de ajustes ou suspensao da entrega.

CLAUSULA ITONA - DA PRESTAQAO DE SERVIeo: O prestagao de servigo ser6 con-
forme solicitagio da Secretaria de Infraestrutura, Habitagio e Servigos Pfblicos.

S 1" - A Contratada obriga-se a prestar o serrigo que se refere este Contrato, conforme
os quantitativos e especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabi-
lidade a substituigdo daqueles que n5.o estejam em conformidade com as referidas espe-
cificag6es.

S 2" - A prestagao de servigo se efetivarA, em conformidade com os ais.74,l, e 76 d,a lA
Federal rf 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel
do Orgdo competente, ap6s a verificagSo da qualidade do servigo.

$ 3" - Especificar na Nota Fiscal: prego unit6rio, inclusive os centavos, incluidas todas as
taxas, impostos, frete, e demais despesas.

S 4'- A prestagio de servigo objeto deste Contrato deve-se fazer acompanhado da Nota
Fiscal/ Patura discriminativa.
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S 5o - Relativamente ao disposto na presente clAusula, aplicam-se, subsidiariamente, as
disposig6es da Lei Federal n."8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor.

CI,AUSIII.A DECUA - DAS SAITQOES aDMIMSIRATIVAS: Nos termos do art. 86 da
Lei Federal n." 8.666/93, fica estipulado o percentual de O,S%(meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fomeci-
mento do objeto deste Contrato, at6 o limite de lOo/o(dez por cento) do valor total do con-
trato.

PARAGRAFO fifffCO - Pela inexecugao tota.l ou parcial das obrigag6es assumidas,
garantidas a pr6via defesa, a Administrag5o podera aptcar A. Contratada as seguintes
sang6es:

I - Advert€ncia por escrito, quando a Coatratada praticar irregularidades de pequena
monta;

II - Multa de 10% ldez pot ceatol sobre o valor total do cotrtrato, no caso de
inexecugSo total, recolbida ao prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da
comunlcagio oficlal;

III - Por infragSo de qualquer outra cl6usula contratual nao prevista nos subitens
anteriores, sera aplicada multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor total do
fomecimento, cumulAvel com as demais sangdes, inclusive rescisdo contratual, se for o
caso;

IV - Quaisquer multas aplicadas dever1o ser recolhidas junto ao 6rgio competente no
prazo de atd 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaqio ofrcial, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou cr6dito existente a critdrio do Contrataate.

CL{USUL,A DECUA PRIMEIRA - DA RESCISAO: A rescisio do contrato poderd ser:

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administragao, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da l,ei Federal n" a.666/93;

II - amigAvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo,
desde que haja conveniEncia para a Administragdo;

III - judicial, nos termos da legislagdo;

S 1" - A Cotrtratada reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisAo admi-
nistrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n" 8.666 /93.
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S 2" - A rescisdo administrativa ou amig6vel dever6. ser precedida de autorizagSo escrita
e fundamentada da autoridade competente.

CL(USULA DECUA SEGInrDA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Di-
reitos, vinculado ao Edital do Pregio Presencial n" 013/2018.

cl,Ausul,/l Df:cIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasido da
execugSo do objeto, serd aplicada a Legislag6o pertinente a esp6cie, nos termos do inciso
XII do Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redaeao.

CLAUSUI"A DfiCilA QUARTA - DAS ALTERAQoES: O presente Contrato poderd ser
alterado, nos casos previstos na legislagdo perLinente, para ajuste de condig6es super-
venientes que impliquem em modificag6es.

PARAGRAFO OMCO - Qualquer alteraeao nas condig6es ora estipuladas neste Contra-
to deverd ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes
legais das partes.

cLAusrrLA DEcUA errr[TA - DA pIrBLIcAqAo Do coNTRATo: Dentro do prazn
regulamentar, o Contrataate providenciara a publicag5o em resumo, do presente con-
trato.

CLAUSULA DfjcIMA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato ser6 o da Comarca da
cidade de SidrolAndia - MS, excluido qualquer outro.

E, para f:Lrrl,eza. e validade do que aqui ficou estipulado lirmam o
presente instrumento, com o2(duas) c6pias de igual teor, as partes contratantes e duas
testemunhas que a tudo assistiram.

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefeito Munieipal

DETENTORA DA ATA
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