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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTA-DO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.57410001 -3 1

EDITAL DE PRBGAO PRESEITCIAL ITO O1E/2O18 - RDGISTRO DE PREEOS
pR(rcESSO ADMIIYISTRATTVO IIo 1759/2OrE

PR(rcESSO LICITAT6RIO N" TLI2O]^A

o MITNICIPIO DE SIDROLANDIA - MS, atrav6s do Departamento de Licitaq6es e compras, por
intermedio da comissdo de pregio, designado pela portaria o" 642 /2orz, publicada no Di6,r.io
oficial do Municipio, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realiza.a Hcitaqao
NA MOdA]idAdC PREGAO PRTSEIYCIAL, RCgiStrO dE PTC9OS tiPO MEITOR PRECO POR ITEM
visando formar o Sistema de Registro de PreQos da Administraqdo ptiblica tttunliipat para con-
tratagdes futuras e de acordo com as condig6es estabelecidas neste editar 

" ""r" "rr""o", "-conformidade com as disposiq6es contidas na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, no De-
creto Federal n" 3'555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal 1or/2013, na r.ei com-plementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente na Iei n. g.666, de 21 dejunho de 1993, com suas alterag6es.

caso a sessSo priblica de pregao nao seja frnalizada ate as r lh0omin da data prevista acima,o Pregoeiro marcar6 para o dia seguinte a continuaqS.o da sessdo publica a partir das07h30min, no mesmo enderego.

N.o havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a abertura docertame na data marcada, a sessao sera, automaticamente, transferida para o primeiro diautil subsequente, no mesmo hor5rio e local estaberecido no predmbulo deste Edital, desdeque nao haja comunicagdo do pregoeiro em contrario.

1. DA REGDITCTA LEGAL
1 l Lei Fcderal n° 8666/93 e dter"5e、
1.2 Lei Federal n° lo 520/02;
1 3 Li Federal n° 8078/90-c6digO de Defesa dO consumidor;
1.4 Lei COmplementar n° 123/06
1 5 Lci COmplemcntar n。 147/14;
1 6 DecretO Municipal n。 lo1/13
1.7 Demais dispOsic5cs cOnddas neste Edital
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/IvIF: 03.50 1.574,1000 1 -3 I
2.D00BJETO DA LICITAcAo

2.1 - A PrEsCltE IiCItAgEO tCE POr ObJCtO i AQUISISAO DE VEiCULO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SATIDE, tudo coaforme
especlllcag6es e condlg6es estabelecldas neste Edltal e anexo.

2.2 - o Registro de Pregos ser6 forma.lizado por intermddio da Ata de Registro de preqos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital

2.3 - A quantidade constante do Anexo II e para efeito de registro por unidade de prego.

2.4 - os pregos registrados neste procedimento terio validade de 12 (doze) meses, a partir da
data de publicagao do extrato da Ata de Registro de preqos.

3.!as coNDrgOES D

3.1 - Poderdo participar deste pregao quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compativel com o objeto deste pregao;

3'1'2 - Atenda os requisitos e exig€ncias constantes deste Edital e seus anexos;

3'1'3 - Para credenciamento neste PREGAo, ser6 exigido o Certificado de Registro Cadastral
da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia (cRC), compativel com o objeto da licitasio, devendo orequerimento e a relagdo de documentos serem protocolados no Setor de protocolos da prefei-
tura das o7:0ohs as 11:o0hs de segunda-feira a sexta-feira, at6 o terceiro dia [til anterior a
data de abertura dos envelopes;
OBS: Nio serao aceitos os documentos enviados via correio ou e_mail.

3.2 - Nao poderao concorrer neste pregeo:

3.2.1- Cons6rcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

3'2'2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitag5o realizada pelo Municipio de
SidrolSndia-MS.

3'2'3 - Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Administragdo priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigio;

3'2'4 - Direta ou indiretamente, empresa ou frrma mercantil individual constituida por ser-vidor ou dirigente de 6rgio ou entidade contratante ou respons6vel pela licitacao, nos termos
do art. 9", Inciso III, da tei Federal n" g.666/93;
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4.DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto o Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverd en-
viar um representante munido de documento que o cred.encie i participag6o, respondendo
este pela representada, devendo, ainda, no hor6rio indicado no predmbulo deste Edital, iden-
tificar-se exibindo a carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4'2 - o credenciamento far-se-d mediante a apresentacao dos seguintes documentos:

4'2.1 - IYo caso de dlretor, s6cro ou proprrehirro da empresa llcrtaote que comparecer ao
local, devera comprovar a representatividade por meio da apresentaqao: de ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, do documento de eleigio de seus administradores, devidamente
registrados na Junta comerciar ou no cartorio de pessoas juridicas, conforme o caso (c6pia
autenticada na forma do subitem g.4), caso em que o pregoeiro podera autenticar a partir dooriginal, no momento do credenciamento.

4'2'2 ' Ttatstdo-se de procurador devera apresentar instrumento priblico ou particular deprocuraqS.o, com firma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular ofertas
e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da lici-tante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima,que comprove os poderes do maldante para a outorga.

4'2'3'cada credeaciado podera representa-r apenas uma ricitante, salvo, nos casos de re-presentagao para itens distintos.

4'3 - No momento do credenciamento deverd ser apresentada Decrarag6o de Habilitaqio con-forme Anexo III, e de acordo com o inciso vII, artigo 4. da r,.i Federar n" ro.s2o / 2oo2, dandoci€ncia de que cumprem plenamente os requisitos da hab itagio, podendo o credenciado ourepresentante preencher a declaragao no momento da abertura da sess6o.

4'4 - A empresa licitante somente poderd se pronunciar atrav6s de seu representante creden-
ciado e ficar6 obrigada pelas declarag6es e manifestag6es do mesmo.

4'5 - o representante legal da licitante que nio se credenciar perante o pregoeiro e Equipe deApoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, frcara impedido de participardas fases de lances verbais, de negociagio de preios, de declarar a intengao de interpor re-curso, enfim, para representar a licitante durante a reunido de abertura dos envelopes pro-
posta ou DocumentaQao relativa a este pregao, caso em que sera mantido o seu prego apre-sentado na proposta escrita, para efeito de ordenagS.o das propostas e apuragao do menorprego.

4.6.As nlicroempresas c as empresas de pequeno pOrte,nos te...los da Lei Complemen―
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJIIvIF: 03.501 -57410001 -3 I
ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data ndo superior a 60 (sessenta)
dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, caracted".a-
16. renrincia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei Comple-
mentar no I23/06 aplicileis ao presente certame;

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

4.8 - Cada credenciado poder6. representar apenas uma licitante;

4.9 - A nio apresentaeao ou a na.o incorporagdo do documento de credenciamento nio inabi-
litara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.1O - Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documentaqS.o necess5ria dentro
do prazo estipulado, participard do Pregdo com a primeira proposta apresentada quando do
inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de negoci-
agao e a interposigio de recursos.

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hordrio e local fixado no preimbulo deste Edital, a licitante deverd apresentar d.

Equipe de Apoio, juntamente com a Declaragao de Habilitaqio (conforme Anexo III), a propos-
ta escrita e a documentaQao, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, con-
tendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, al6m da raz6o social do
licitante, se os mesmos ndo forem timbrados, os seguintes dizeres:

6. DA PROPiOSTA DE PREqOS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta dever5. ser apresentada com as seguintes in-
formag6es e caracteristicas:

6.1.1 ' Emitida por computador ou datilografada, de prefer6ncia, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acr6scimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tamb€m
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotag6es alternativas.

6.L.2 ' A licitante deverd indicar o preqo unit5rio por item, conforme Anexo II deste Edital,
indicar marca do objeto e ao final a indicagd.o do total geral da proposta, em algarismo ou por

PRETEITURA MI'NICIPAL DE
SIDROLANDIA.MS

PREGAO PRESEnCTAL rY" 18/2018
RDGISTRO DE PREQOS
ENVELOPE PROPOSTA

SIDROLANDEA‐ MS
PRDGAO PRESEITICIAL N" 18/2018

RDGISTRO DE PREqOS
Er{VELOPE DOCTTTIENTA9AO

DE
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extenso,os prC90s para aquisicao de Produtos,dcverao sob pena de desclasslcacao respei―

tar o limite de Preco estabelecido no Terlno de Refettncia,(ANEX0 1);

6。 1.3‐ Somente serao aceitOs precos cOtados em moeda nacional,ou s● a,em Real(R$),em
algaismos ttabi∞ s

6.1.4 ‐ Nos prccos cotados deverao estar inclusos todos os custos dirctos e indiretos, com―

precndcndo os trnpostos,taxas,fretcs,e as dcspcsas decorrentes do foll■ ecimento,bem dn―

da,deduttdos qualsquer descontos que venham a ser concedidos.

6.1.5‐ Os pre9os deverao ser cotados com,no mだ bdmo,duas casas decIInais,p6s― vlrgula

6。 1.6‐ O valor do item info....ado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFE‐
血 CIA DO RESP― IVO ITEM,confo....e Anexo l deste Edital.

6.1.7-A■ 1」血 a folha dcveri estar c頷mbada com o CNPJ/MF da empresa licitante e assi―

nada.

6.1.8‐ Deve hdicar o pnzo de entrega dos prOdutos,nao superlor a 60(sesSenta)dins,

ap6s a solcita,■ o da Secretana,obedecida a quanddade soucitada

6.1.9‐ Deve mformar o prazo de validade da proposta,quc nao podera ser infeHor a 60(ses―

sental dias,COntados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 ‐ A aprcsentacio da proposta irn。 licari plena aceita9a。 , por partc da licitantc, das
condi96es estabclecidas neste edital

6.3‐ Ё de intcむa responsabilidade da proponente o preco e demds condic6es apresentadas

6.4-Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8e619,nao estttam indiCados na pro―

posta,os mesmos scrtt considerados como aceitos pela licitante para efeito dejulgamento

6.5‐ Nao se admiura proposta claborada em desacordo com os temos deste Edital,ou quc

apresentar precos unitanos inexequiveis, simb61icos, i...s6五 os ou de valor zero, hcompati―

vels com os precos de msumos e sal頷os de mercado acrescldo dos respecivos encargos.

6.6‐ As Propostas de Prccos poderao Ou nao cOntemplar a totalidade dos quanitaivos ixa―

dos para cada itcm constante do Ancxo l dcstc edital.

7. DO JITLGAMENTO E CLASSTFICAQAO DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preimbulo deste Edital, ser5. aberta sessio priblica
para processamento do Pregdo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em purr-

ticipar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentagao de
habilitacao
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ.MF: 03.501.5741000 l -3 I
7.2 - o Pregoeiro procederd i abertura do Envelope n" 01, contendo a proposta de pregos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, far6 uma analise pr6via
dos preqos, observando a exatida.o das operaq6es aritm6dcas que conduziram ao prego total,
procedendo-se is correg6es de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como
criterio de aceitabilidade o menor valor por ltem.

7.3 - Durante o julgamento e an6lise das propostas, ser5. verificada, preliminarmente, a con-
formidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edita.l, devend.o
ser classfficadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas
que atenderem plenamente a esses requisitos em especial o disposto no item 6.7 e 6.7 .7,

7'4 - Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionarA as pro-
postas para fase de lances, observando os seguintes crit6rios:

a) classifrcara a licitante autora da proposta de menor prego global e todas aquelas apresen-
tadas com pregos sucessivos e superiores em at6 5% (cinco por cento), nos termos do $ 20 do
Artigo 44 da Lei complem entar 123/06, em relagi.o ao menor prego ofertado, disposto em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lan-
ces verbais.

bf n5o havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condicao definida na alinea anterior, serao
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, at6 o maximo de o3 (tres), in-
cluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preQos ofertados, observado o subitem
6.1.6;

cf havendo empate entre o2 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizar-se 6. o sorteio para definir a ordem da apresentagao dos lances.

7'4'1 - No caso de empate nos precos, ser50 admitidas todas as propostas empatadas, inde-
pendentemente do ntmero de licitantes.

7'5 - o Pregoeiro convocara as ficitantes selecionadas conforme ite* 7.4 para a apresentagao
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, rarcraodo-se pelo
autor da proposta de maror prego, seguindo-se das d.emais em ordem decrescente de valor.

?.6 ' o Pregoelro, atrtes da etapa de l,ances, poder6 estabelecer o lntervalo EinlEo eD_tre os laaces, para agllizar a sess5o.

7'7 - Na fase de lances verbais serd. permitido o uso de cerulares peros representantes para
eventuais consultas telef6nicas, os quais disporio at6 o maximo de 03 (tres) minutos, por
consulta.

7'8 - Em observincia i r.ei complementar Federal rfr23/2oo6 de 14.12.2006, na presentelicitagao ser6 assegurada, como criterio de desempate, prefer€ncia de aquisiqdo para asmicroempresas e empresas de pequeno porte.
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PREFEITURA MUMCIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ&IF: 03.50 1.5741000 l -3 I
7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores at6 5% (cinco por cento) i
proposta mais bem classificada.

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-6. da seguinte forma:

7.9.L - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada ser5. convocada
para apresentar nova proposta, inferior iquela considerada vencedora do certame, no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos ap5s o encerramento dos lances, sob pena de preclusSo.

7'9.2 - N6o ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serdo con-
vocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 7.8.1 deste
Edital, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei
Complementar Federal n' 1 23 / 2006 de 7 4. 12.20061.

7.9.3 - Na hip6tese do nao registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto
licitado ser6 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame ($ l. do
art. 45 da Lei Complementar Federal n" L23 /2006 de A.72.20061.

7.1O - A desist€ncia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicard
a exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do riltimo preqo apresen-
tado pela licitante, para efeito de ordenagdo das propostas.

7.11 - Nio poder6. haver desistOncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente
is penalidades previstas neste Edital

7.12 - Nno havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MEIIOR pREgO
PIOR ITEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.12, para frns de celeridade do processo, sera aberto o
envelope de habilitagio do licitante vencedor.

8. DA HABILITASAO E SEU JULGAMEIYTO

8.1 - Para habilitagio neste Pregao, ultrapassada a fase de lances e negociag6o com o
Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverd comprovar,
mediante apresentagao no ENVELoPE n." 02, os documentos a seguir relacionados,
entregues de forma ordenada e numerados, de preferdncia, na seguinte ordem, de forma a
permitir a maior rapidez na confer€ncia e exame correspondentes:

E.1.1 - DOCTTENTA9AO RELATTVA A Xenu,rragAo uuniorce,:

al Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

Rua Sao Paulo, 964 - Centro - Fone 16713272-7400 - CEp 79.170-000 - Sidrolandia - MS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a respectiva
consolidagd.o, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e,
no caso de sociedade por ae6es, acompanhado de documento de eleigdo de seus
administradores; ou ainda

cl Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleigdo da diretoria em exercicio.

dl No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa juridica como s6ciajunta-se para
a habilitaqdo o CNPJ da respectiva empresa.

8.1.2 . D(rcIruENTA9AO RTLATIVA A REGT'LARIDADE NSCAL E TRAB/TLHISTA:

a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda
(cNPJ/MF);

b) Prova de inscrig5o no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao r€uno de atividade e compativel com o objeto
licitado;

c) Certidio Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e
Certidio Negativa de Debito relativo d Seguridade Social - INSS, emitida pelo Minist6rio da
Fazenda (hocuradoria Gera.l da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser
apresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Prlblica Estadual (Certiddo Negativa de D6bitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Estado), "-itia" pelo 6rgio
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Priblica Municipal (Certidao Negativa de D6bitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Municipio), emitida pero 6rgio
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) certifrcado de Regularidade de Situaqdo cRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviqo / FGTS;

g) certidno Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n" r2.44o de
07 .o7 .2017.

h) Alvard de Funcionamento expedido dentro do Exercicio vigente, expedido pelo o196.o e
da esfera municipal da sede da licitante;
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E.I3 _DOCI,'MEI{TACAO RELATTVA A QUALIFICACAO TECMCA:

8.1.3.1 - Atestado de Capacldade T6cnlca, fornecido por pessoa juridica de direito priblico ou
privado, declarando que a licitante forneceu satisfatoriamente o produto pertinente e compa-
tivel ao objeto desta licitagio, devendo informar o nivel de satisfaqao com o fornecimento dos
mesmos.

I - Para atender o disposto acima 6 necess5.,rio que o Atestado permita a identificaqio da pes-
soa que o este emitindo, portanto, deverS. ser apresentado em papel timbrado do emitente ou
conter razao social, CNPJ, enderego, telefone e com identificaqao do signatario, assinatura do
respons5.vel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, na.o ser5.o considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa pro-
ponente;

Ser6.o consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenhan pelo menos
uma mesma pessoa lisica ou juridica que seja s5cio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferenciarmente, somente os atestados necess5rios e suflcientes para a
comprovaqS.o da qualilicagdo t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens
que comprovario as exig€ncias.

8. 1.4 - QUALTFICA9AO ECOI{OMTCO-FINANCETRA:

a) Balango patrimonial e demonstrag6es contdbeis do riltimo exercicio social, jd exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, ve-
dada a sua substituiqio por balancetes ou balanqos provisorios, podendo ser atualirados
por indices oficiais quarrdo encerrado hd mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao
da proposta. Devendo vir acompanhadas de copia dos termos de abertura e de encerra-
mento do Liwo Di6rio do qual foi extraido, contendo o nrimero de registro da Junta co-
mercial, bem como a identificagio da assinatura do titular ou representante legal da em-
presa e do contabilista responsevel pela escrituragao.

a.1) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade an6nima,
admitir-se-6 a apresentagao do balango patrimonial devidamente registrado, acompanha-
do de c6pia da respectiva publicag6.o em Diririo Ofrcial.

a.2) As empresas com menos de Ol (um) ano de exercicio social de existencia devem cum-
prir a exig€ncia contida no inciso I, mediante a apresenta€o do Balango d.e Abertura ou
do riltimo Balango Patrimonial levantado.

a.3) somente ser6o v6lidos o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contibeis do ultimo
exercicio financeiro.

a'4) poderio ser exigidas das empresas para confrontagao com as DemonstraQ6es conta-
beis, as informag6es prestadas i Receita Federal.

vendo ser obrl■ atoriamente assinadoっeloで0■色 bilstatesっ o■sivel.

bl)A analise da qualiicacio econ6micO_flnanceira sera Feita da seguintc fo....a:

b2)Solvencia Gcral(SG)
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Onde:

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante + Passivo Exigivel ir Longo Prazo

b.3) Estardo habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado
maior a 1 (um) no indice(SG).

8.1.4.1 - CertidSo negativa de fal€ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

8.L.4.2 - Declaragio, observadas penalidades cabiveis, de superveni€ncia de fatos
impeditivos da habilitagio, conforme Anexo IV deste Edital

E.1.4.3 - Declaragdo da licitante de que n6o 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 condigio de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7' da Constituigdo Federal (na forma
do Anexo V deste Edital).

8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 6rgio
ptiblico, deverS.o estar no praza 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 emiss5.o.

8.3 - Stob pena de lnabilltagio, todos os documentos apreseltados para habllltageo
devereo estars

af em nome da licitante e, preferencialmente, com nrimero do CNPJ e com o enderego
respectivo;

bl se a licitante for matriz, todos os documentos dever6o estar em nome da matriz;

cf se a licitante for a frlial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

E.4 - os documentos exigidos neste Pregio poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de c6pia, autenticado por cart6rio competente ou pelo pregoeiro, ou
publicagio em orgao da imprensa oficial.

E.4.1 - os documentos de habilitagio poderio ser autenticados pelo pregoeiro ou pela Equipe
de Apoio a partir do original at6 ris 1 I : o0 horas do ultimo dia ritil que anteceder a data
marcada para abertura dos envelopes proposta e Documentagd.o;

8.4.2 - Serio aceitas somente c6pias legiveis;
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8,4.3 - Nno serAo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

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

8.5 - Com relagao a documentagS.o de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte, a mesma dever6, apresentar todos os documentos exigidos
neste Edital, mesmo que apresente alguma restriQao (art. 43 da Lei Complementar Federal
n" t23/2006 de t4.l2.2OO6l.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e haven-
do alguma restrigao na comprovagao da regularidade frscal, ser-lhe-A assegurado o praza de
5 (cinco) dias riteis, com terno inicial a partir da publicagao do aviso de resultado, prorrogd-
veis por igual periodo, a critdrio da Administragao Publica, atraves do Pregoeiro, para a regu-
laizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do d6bito, e emissdo de eventuais
certid6es negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa ($ 10 do art. 43 da L,ei Com-
plementar Federal n"123/2006 de 74.12.2006 alterado pela ki Complementar Federal 147
de 07 de Agosto de 2014).

8.5.2 - A n6o regularizagdo da documentagao, no prazo concedido, implicar6 decaddncia do
direito i contratagao, sem prejuizo das sanq6es previstas no art. 8l da Lei Federal n'
8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado d Administraqdo convocar os licitantes remanes-
centes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagio ($ 2'
do art. 43 da L,ei Complementar Federal n" 1.23 /2006 de 14.12.2006).

E.6 - Ap5s examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitagio das
licitantes, mediante confronto com as condigdes deste Edital, serao desqualificados e nio
aceitos aqueles que nao atenderem is exig€ncias aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderA fixar-lhes o prazo de
08 (oito) dias riteis para a apresentagao de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitatorio.

8.7.1 - Ser5.o exigidos para reapresentaqio apenas os documentos desqualificados e n6o
aceitos;

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

9. DO RDCT RSO E DA TMPUGTYACAO

9.1 - Qualquer interessado poderi, at€ 02 (dois) dias riteis antes da data fixada para abertura
da sess6.o de processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, provid€ncias ou impugnar
o presente Edital, sob pena de decad6ncia do direito de faz€lo administrativamente.
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9.2 - No caso de impugnaqSo a petigSo deverS. ser protocolizada no Protocolo Geral do
Municipio contendo os documentos necessdrios para a perfeita identificagdo da impugrr.ante,
bem como de documentos onde seja possivel a verifrcag6.o da capacidade de representag6o do
signaterio, sob pena de nao conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnagdo ao ato convocatorio, serd designada nova data para realizagio
do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se houverem.

9.3.1 - Nno sendo possivel a decisdo administrativa perlinente antes da data fxada para a
realizagio deste Preg6o, devera o impugnante participar normalmente do certame ate que
haja o merito relativo a impugnagio.

9.4 - A manifestagao da intengao de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverd ser feita
ao Pregoeiro imediatamente ap6s a declaragao do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestagao explicitara, necessariamente, a motivaqdo consistente
que serA liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidir6 pela sua aceitagao ou nao,

9.6 - A falta de manifestagao imediata e motivada da intengio de interpor recurso pela
licitante, implicard na decad€ncia desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto ir (s)
licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tere o prazo de 03 (tr€s) dias oteis para a apresentageo
das raz6es recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estarA disponivel is demais licitantes
classificadas, para impugndJo ou nao, apresentando suas contrarrazdes em at6 03 (tr€s) dias
iteis, contados do t6rmino do praz: da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em
cart6rio dos autos do Pregio.

9.8 - As licitantes que desejarem impugrrar o(s) recurso (s) ficardo intimadas a fazE-to desde a
reuniio de realizaqio deste Pregio.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receber6. o recurso, declaraldo o seu efeito suspensivo,
e encaminharA i Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisao proferida pela
autoridade competente respons6vel pela homologagao da licitagao.

9.1O ' O Provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente implica tdo
somente a invalidagio daqueles atos que nio sejam passiveis de aproveitamento.

9.11 - Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente podera adjudicar o objeto do pregao a ficitante vencedora, e em
consequ€ncia homologar o procedimento licitat6rio.

10.DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS

1o.1 - Homologada a licitagio serd formalizada a Ata de Registro de pregos, documento
ヽ

・
nCulaivo Ob五 gaCiOnal de fomeclrnent。 ,Onde COnstara。 。S precOS a sel副
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caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar
contrato para fomecimento dos produtos, nas condig6es definidas neste edital e seus anexos
e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo prego
do primeiro menor prego, obedecido d ordem de classificagdo e os quantitativos propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convoca::a formalmente as fomecedoras, com anteced€ncia minima de O3
dias riteis, informando o local, dia e hora para a reunido e assinatura da Ata de Registro de
Pregos.

1O.2.f - O prazn acima citado poderd ser prorrogado ttma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Comissio de Licitagao.

1o.3 - colhidas ds assinaturas, o Departamento de Licitag6es e compras providenciara a
imediata publicagao da Ata no DiriLrio Ofrcia-l do Municipio.

lO.4 - As empresas com pregos registrados passardo a ser denominadas Detentoras da Ata
de Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura.

1O.5 - Caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convocagio, nio comparecer ou
recusa-r assinar a Ata de Registro de Preqos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocar6. as demais licitantes, na ordem de classilicagio.

1o.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagSo para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e Fornecimento, as licitantes
esta-rao [beradas dos compromissos assumidos.

1o.7 - A ata de registro de preqos resultante deste certame ter6 a vig€ncia l2(d,oznl meses, a
contar da data de publicagio de seu extrato.

11'1 - A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Secretaria Municipal de Saride na
qualidade de Usu6rias da Ata.

11.2 - caber6 a Usu6ria da Ata a responsabilidade, apos o registro de pregos, pelo controle
do cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fornecimento, inciusive aplicagao das
sang6es previstas neste edital.

11'3 - As Usu6rias da Ata deverao informa-r ao OrgSo Gerenciador do Sistema de Registro de
Preqos, do n6o comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visand.o d. convocagdo dos remanescentes e
aplicagio das penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso.
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11.4 - Poderri utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que nd.o tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao 6rgdo
Gerenciador do Sistema de Registro de Preqos deste Municipio.

11.4.1 - As Adesdes previstas na forma do item acima nao poderio exceder ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e
6rgdos participantes, independente do nrimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

11.5 - O Registro de Preqos ser6 formalizado por interm6dio da Ata de Registro de Pregos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.

11.6 - O Municipio de Sidroldndia n5.o se obriga a firmar contratagdes oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficandolhe facultada a utilizagdo de outros meios para aquisigao de item,
respeitada a legislagio relativa is licitaQoes, sendo assegurado ao benefici6rio do Registro de
Preqos prefer€ncia em igualdade de condig6es.

‐

12.DO FORNECIMENTO,DO LOCAL DE ENTREGA,ACEITE E RECEBIMENTO.

12.1 - Cada fornecimento dever6. ser efetuado mediante solicitaqio, formalizada pela Secreta-
ria Municipal de Saride.

12.2 - A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficard (do) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazn de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

12.3 - O local da entrega dos Produtos sera estabelecido em cada Ordem de Fornecimento,
conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta
indicar, sempre dentro do Municipio de Sidrold,ndia /MS.

12.3.L ' O ptazn de entrega serd conforme solicitagio do 6rgio/entidade requisitante, nio
podendo ultrapassar 60(sessenta) dias da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.

12.3.2 ' o recebimento dos Produtos se efetivard, em conformidade com os Arts. z3 a76 da
Lr-ia.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

af Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao das especilicaq6es, medialte -Termo
de Aceite Provis6rio";

bl Definitivamente, apos a verifrcaqdo da qualidade, quantidade, caracteristicas,
especificag6es dos produtos, e conseqriente aceitagio pela equipe responsdvel, to prazn
mAximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de Aceite Definitivo".

12'3.3 - ser6o recusados os produtos que nio estejam em perfeito estado e que nao
atendam as especifrcagdes constantes neste edital e/ou que nao estejarn adequados para
consurno
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12.4 - Caso a(s) fornecedora(s) classifrcada(s) em primeiro lugar nio receberem ou n6o
retirarem a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias rlteis, a
AdministragSo convocar6 a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

12.6 - A segunda classifrcada s6 poderA fornecer ri Administragdo quando a primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

12,7 - Os Produtos, objeto desta licitaqdo, deverio ser entregues acompanhados de notas
frscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaqio, dela devendo constar o
ntimero da Ata de Registro de Pregos, o produto, o valor unitario, a quantidade, o va.lor total e
o local da entrega, al6m das demais exigdncias legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposigdes da ki n" 8.078 de 11/O9/9O - C6digo de Defesa do Consumidor.

12.1O - As despesas relativas a entrega dos produtos correrio por conta exclusiva da usu6-,ria
da ata.

13.1 - As obrigag6es decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de
Pregos ser6.o frrmadas com o Municipio de Sidrolandia, observada as condigdes estabelecidas
neste edital e no que dispde o art,62 da Lei Federal n". 8.666/93, e sera formalizada atravcs
de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega n6.o envolver obrigag6es
futuras;

bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes
obrigagSes futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Preqos (Anexo M) 6 parte integrante deste edital, cujas
condig6es deverio ser mantidas na sua integralidade.

13.2 - o prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata ser6 de 05 (cinco)
dias riteis, contados da convocagAo.

13.3 ' Os quantitativos de fornecimento serdo os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e, observarS'o obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

13.4 - A licitante vencedora n6o poderd subcontratar subempreitar, ced.er ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitaeao.
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14. DO PREQO E REVISAO

14.1 - Os pregos registrados serao fixos e irreajustdveis durante a vigencia da Ata de Registro
de Pregos.

14.2 - Na ocorr€ncia do preqo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, o

Pregoeiro notifrcarA a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o item visando
i negociagdo para a redugio de pregos e sua adequagao ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especificaq6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociagdo de redugio dos preqos, o Pregoeiro formalmente
desonerar5. a fornecedora em relagdo ao item e cancehra o seu registro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

14.4 - Simultaneamente proceder6. a convocaeao das demais fomecedoras, respeitada a
ordem de classificaqio visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.

14.5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item podera a Prefeitura
Municipal de SidrolAndia - MS, solicitar nova licitagdo para a aquisi9ao do produto, sem que
caiba direito de recurso.

15。 DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitaqio, serd efetuado
mediante credito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos Produtos, ap6s a apresentagio da respectiva documentagAo hscal,
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.

15.2 - Os pagamentos somente serdo efetuados ap6s a comprovagao, pela(s) fornecedora(s),
de que se encontra regular com suas obrigag6es p.rra com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentagao das Certid6es Negativas de D6bito com o INSS e com o FGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessd,rias, passando o pr.rzo p€rra o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaeio do mesmo.

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de
Compras, a seu crit6rio, poderd devolv€-la, para as devidas corregdes, ou aceitd.-la.

15.5 - Na hip6tese de devolugdo, a nota flscal/fatura serd. considerada
apresentada, para frns de atendimento das condiqoes contratuais.

como nao
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15.6 - Na pend€ncia de liquidagio da obrigagd.o financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor serA descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor
da fomecedora.

15.7 - A Administragao Municipal n6o pagarA, sem que tenha autorizagdo pr6via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou n6.o

instituigdes financeiras.

15.E - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservAncia, pela Fornecedora de pram de pagamento, serio de sua exclusiva
responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 60lo (seis por cento) ao ano, na hip6tese de
mora por parte da contratante.

16. DAS SAN9oES ADMINISTRATMS

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora 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, ficard a fomecedora, a juizo do Orgio Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, sujeito as seguintes penalidades:

I - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do prego registrado;
III - Suspensio temporeria de participagao em licitagio e impedimento de contratar com a
administragdo por prazo de at6 05 (cinco) anos.

16.2 - As san96es previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execugS.o do objeto:

I - Multa morat6ria de lolo (um por cento), por dia ritil, sobre o valor da prestagdo em atraso
atd o dEcimo dia;

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

III - Cancelamento do prego registrado.

16.4 - Por inexecug6.o total ou execugio irregular do contrato de fomecimento ou de
prestaqao de servigo:

I - Advertencia, por escrito, nas faJtas leves;

Rua Sao Paul。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79 170‐000‐ Sidro:andiaヮィ
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II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da
totalidade do fornecimento n5.o executado pela fornecedora;

III - Suspensio temporaria de participagS.o em licitagio e impedimento de contratar com a
administragSo por pra"n de at6 O5 (cinco) anos;

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

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderd ser aplicada juntamente com
as san96es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisS.o
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a80 da
L,ei Federal n" 8.666/93.

16.6 - Apresentagio de documentagao falsa, nio manutengao da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominag6es legais:

I - suspensdo tempordria de participaqdo em licitagio ou impedimento de contratar com a
Administragio de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

L6.7 - A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo
m6ximo de O5 (cinco) dias Oteis contados da notificagio ensejard tamb6m a aplicagio da
pena de suspensS.o tempora,ria de participagdo em licitagS.o ou impedimento de contratar com
a Administraqd.o P0blica deste Municipio, enquanto nio adimplida a obrigagio.

16.8 - Fica garantido a fornecedora o direito pr6vio da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no ptazo de O5 (cinco) dias uteis, contados da notificagS.o ou publicagao
do ato.

16.9 - As penalidades somente poderio ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagio do principio da proporcionalidade, em razAo de
circunst6ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no przrzo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que for notificada da pretensSo
da AdministraqS.o Prlblica deste Municipio da aplicag6o da pena.

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

16.11 - Competird a Secretaria de Plalejamento, Administragio e Finangas, na qualidade de
detentora da Ata de RegisEo de PreQos a aplicaqio das penalidades previstas no subitem 17.1
e seus incisos, e no inciso l1l, subitem 17.3.

16.L2 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 ser6 de compet6ncia
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arnpla dcfcsa,na fo....a c no prazo esupulado no subitem 16.8,podendo a reab■ita9お ser

concedida mcdiante ressarcunento dos preJulzos causados e depois de deco...dos o prazo dc

sancao minmla de 02(dois)anOs

16.13‐ O Orgao Gerenciador do Sistema de Registros de Precos,na qualidade de resPonSavel

pe10 cOntrole do cump五 rnento das obHga90es reladvas ao fornecunento cabera a aplicacaO

das demais pena■ dades previstas no instrumento de convocacao.

16.14-As impo面 cias relauvas as multas deverao ser recOlhidas a conta do Tesouro do

Municipio dc Sidrolandia,Estado do Mato Grosso do Sul

し 17.DO CANCELAMENTO DO PREcO REGISTRADO

‐

17.1 - A Ata de Registro de Prego ser6. cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vig€ncia ou qualdo nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal Sidrol6ndia quando:

17.1.1 - A licitante n6o formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata de
Registro de Pregos, sem justificativa aceitdvel;

L7.1.2 - Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de
ajuste;

17.1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e n6o houver €xito
na negociagS.o;

L7.1.4 - Der causa a rescisS.o administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art. 78 e seguintes da [,ei n. 8.666/83;

17.1.5 - Por razAo de interesse publico, devidamente motivado.

L7.2 - Cancelado o Registro de Prego induzir6 na convocaeao da fornecedora com
classificagdo imediatamente subsequente.

17.3 - Serd assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, io pra?n de O5 (cinco) dias riteis, contados da notificagao ou publicagdo.

18.1 - As despesas decorrentes da aquisigSo da presente licitagio correrS.o a cargo da Secre-
taria Municipal de saride, 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 condigoes estabelecidas neste edital e ao que disp6e o
artigo 62, da ki Federal n" 8.666/93 e a-lteragdes.

18. DA DOTA9AO OR9AMETiTT

Rua Sao Paulo, 964 - Centro - Fone (6tl3ZZ2-74OO - CEp 79.170-OOO - Sidrotandia - MS.
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19. DAS DTSPOSTQoES FII{NS

19.1 - Serdo desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis, preqo
global ou unit6rio por lote simbolico, irris6rio ou cotagao de valor zero.

L9.2 - E facultada ao pregoeiro ou d. autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, a
promogao de dilig€ncia destinada a esclarecer ou complementar a instruqao do processo,
vedada a inclusAo posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao ptblica da
licitag5.o.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administraqao, no interesse da
administraqao, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitagdo, observada as disposig6es contidas no art. 49 da Lei n. 9.666/gs e arts. 17 e 1g do
Decreto Municipal n. 100/2013.

19.4 - Ap6s a apresentagao da proposta, nd.o cabera desist€ncia, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 ' As licitantes s5.o respons6veis pela fidelidade e legitimidades das informag6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo, bem como, pelo custo da
preparagao e apresentag5.o dos documentos, independentemente do resultado do processo
licitat6rio.

19.6 - N6o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que i-pega a
reallzaqAo do certame na data marcada, a sessS.o sera automaticamente transferida para o
primeiro dia ritil subsequente, no mesmo horSrio e local arrteriormente estabelecido, salvo
comunicagd.o ao contr6rio,

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-6 o dia de
inicio e incluir-se-d o do vencimento. s6 iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

19.8. O desatendimento de exigdncias formais n5o essenciais, nio importar6 no afastamento
da licitante, desde que seja possivel a aferiqdo de sua qualifrcaqi.o e da exata compreensio de
sua proposta, durante a reallizagdo da sessdo pfblica da licitagio.

19.9. As nonnas que disciplinam esta licitagio serao sempre interpretadas em favor da
ampliagio da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que
regem a lei.

19.10. o ato de homologagio do procedimento ni.o confere o direito a contratagao.

19.11. os casos omissos ser6o resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislaqio
vigente.

Rua Slo Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 1272-l4OO - CEp 79.i70_000 _ Sidrolandia _
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19.12.Os envelopes contendo a“documcnta9ao e propOstas"elini■adas do certame flcarao a
disposicao dOs licitantes pelo prazo maxlllno de 15 (quinZe)diaS iteis do encerramento da

lcitacao,ap6s este pe亘 odo serao desmidOs

19.13. Qualquer ato declarat6rio nao apresentado em qualquer fase do torneio licitat6rio,
ndo inabilitara o licitante, podendo o representante preencher a declaraqao no momento da
sessio.

19.14.As decisOes do pregoeiro scrio considcradas deflnitivas somente ap6s homologacio do

proccdimentO pclo Prefeito Municipal

19.15.InfomacOes ou esclarecimentos adicionais sobre aっ resente ncitaciO somente
serao adttitidas por escrito, enderecadas ao Pregoeiro, cujo enderecO 二 塁 Rua Sio
Paub, ■。 964, Centro, CEP 79.170‐ 000, neste Municiっ io, ate o segttndo dia que
anteceder a data de recebllnento dos enveloっ es l e II no ho■亀Ho de 7h00min as
llh00nlin hora3.

19.16. Fica eleito O fOro da cidade de Sidrolandia, Estado dc Mato Grosso do Sul,

renunciando de qualquer outro, por mais que se」a para proccssar as questSes
resultantes desta licitaqio e que nao administrativamente .

Sidrolandia_Ms,25 de abril de 2018

」UNIOR SOARES
Muaiclpal de PlaneJamento,

Rua Sao Paul。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ Sidro:andia_Ms.
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pRocEsslo ADUINTSTRATM rf. 1759/2018
PRDGAO PRESEnCTAL It. r8/2O18

ANEXO I
TERIIO DE RETERENCIA

o&IBro: o objeto da presente licitaqdo 6 a selegio da proposta mais vantajosa para a admi-
nistragao prlblica, objetivando o Registro de pregos para aquisigAo de veiculo fara atender
as necessidades da Secretaria Municipar de sarlde, com fornecimento de acordo com as
solicitaq6es da Secretaria.

JUsrIHcATrvA: se faz necessaria a aquisigdo do produto tendo e vista o recebimento de
recurso por emenda padamentar e a atual urg€ncia na aquisig60 e renovagS0 da frota a Se-cretaria de Sarlde.

PRAZO UA>UUO PARA OS F,ORIIECruEIITOS: 60 (sessenta) dias.

ADJITDICA9Ao Do oBTETO: Menor por Item.

PREEOS REFEREIYCIAIS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDADE:
Sob pena de desclassifrcag6o os valores deverio respeitar os seguintes pregos mdximopara cada item

vEicuLo DE pASSEro
ZERO KM - Ano modelo
2018, porta malas com
capacidade minima 25O
litros sem rebatimento do
banco, com motorizagao
1.O,4portas+ I pona ma-
la, combustivel: flex. (gaso-
lina ou etanol), tanque ca-
pacidade minima 40 [tros,
cambio manual, cor bral-
ca, rodas em ago medida
minima aro 14 polegadas
radiais, com airbag dupto,
alarme, trava el6trica nas 4
portas, ar condicionado,
com kit pr6 instalacao de
som com autos falantes
instalados e chicote el6tri-
co, diregdo hidraulica ou
eletrica, jogo de tapete,
protetor de carter, pneu
reserva aro 14, kit ferra_
mentas para troca de
pneus, banco traseiro reba-
tivel, sistema de freio ABS,
para-choques na cor do

Rua Sao Pau:。 ,964-Centr。 _Fone{67)3272‐ 7400-CEP 79 170‐000_sidrolandia_Ms.
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AQUIS JUNIOR SOARES
Secretirlo Munlclpal de plaaejaneato,

Adminlstragio e Fioalgas

02

I Veiculo pick up cabine
I dupla zero Km, ano e mode-

Ito zota, com sistema de
I traCao 4x4, combustivel

| 9i_e_se1 
go, poGncia minima

I r /5 cV, cambio manual de
I minimo 5 marchas ou au-
I tomatico, ar condicionado,
I airbag duplo, trio el6trico
| (trava, alarme, vidro), prote-
tor de cagamba, estribos
laterais, capota maritima,
para 5 pessoas, 4 portas,
radio mp3 Fm ou multimi-
dia, com kit prd instata€o
de som (chicote e autos
falantes, cor branca, dire-
qdo el6trica ou hidr6ulica,
rodas medida minima 16
polegadas e estepe da
mesma medida que o jogo

instalada no veiculo

2 136.000,00 272.000,000

TOTAL 317.000,00

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone (61132rz-r4oo -cEp 79.170_000 - sidrolindia _ MS.
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ANEXO II― FORMUttO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N° 1759/2018
PREGAO PRESENCIAL N° 18ノ 2018

FORNECEDOR CNPJ/MF

OBJETO: O objeto da preseote licitagio 6 a selegio da proposta mais vantejosa para a
adminlstragio pribllca, obJetivando o Registro de Pregos para aqulsigio de veiculo
para atender as necessldades da Secretaria Mualcipal de Saride, coo forneclEento
de acordo com as solicltag6es da Secretarla.

!TEM PRODuTO UND QTD VLR UNIT VLR TOTAL MARCA

01

VEICULO DE PASSEIO
ZERO KM - Ano modelo
2018, porta malas com
capacidade minima 250
litros sem rebatimento do
banco, com motorizaQao
l.O, 4 portas + I porta ma-
la, combustivel: flex. (gaso-
lina ou etano[), tanque ca-
pacidade minima 40 litros,
cambio manual, cor bran-
ca, rodas em ago medida
minima aro 14 polegadas
radiais, com airbag dupto,
alarme, trava eletrica nas 4
portas, ar condicionado,
com kit prC instahcao de
som com autos falantes
instalados e chicote el6tri-
co, direcao hidrdulica ou
eldtrica, jogo de tapete,
protetor de carter, pneu
reserya aro 14, kit ferra-
mentas para troca de
pneus, banco traseiro reba-
tivel, sistema de freio ABS,
para-choques na cor do
veiculo (branco)

1

02

Veiculo pick up cabine
dupla zero Km, aro e mode-
lo 2O18, com sistema de
tracao 4x4, combustivel
dieset S0, potencia minima
175 CV, cambio manual de
minimo 5 marchas ou au-
tomatico, ar condicionado,
airbag duplo, trio eldtdco
(trava, alarme, vidro), prote-
tor de cacamba, estribos
laterais, capota maritima,
para 5 pessoas, 4 portas.

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone (67) 3272-7400 - cEp 79..t 7o-ooo - sidrorandia - MS.
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TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
‐VALIDADE DA PROpOsTA:
‐LOCAL E DATA:
‐TELEFONE: BANCO:_G:___CC:__

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Rua Sao Pau:。 ,964-CentrO― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ Sidroiandia_Ms・
/

rddio mp3 Fm ou multimi-
dia, com kit pr6 instahqao
de som (chicote e autos
falantes, cor branca, dire-
cao el6trica ou hidrdulica,
rodas medida minima 16
polegadas e estepe da
mesma medida que o jogo
instalada no veiculo

TOTAL

: 25 こ
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ANEXO III

DECLARAcAo DE HABILITAcA0

P
翅

ASS:

▼

CNP」 /MF
(CndCrecO

(Nome
n"

da Empresa)

situada

‐

completo)_, declara, sob as penas da [,ei, nos termos
do Inciso VII, art. 40 da Lei Federal n'10.52O12OO2, que cumpre plenamente os requisitos da
habilitagdo exigidos no Edital de Pregio Preseaclal a" 1E/2O18, autorizado pelo Processo
Administrativo n" 17 59 I 2OLa.

Por ser expressa manifestagao da verdade, firmo o presente.

に ),一 de de 2018
cldadc estado

Carlmbo do CNPJ/MF e asslnatura do
Represetrtante legal da etlpresa

‐

Rua Sao Paul。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ Sidro:andia_Ms.
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ANEXO IV

DECLARAcAO DE FATOS SUPERVENEENTES IIPEDITIVOS

Declaralnos,sob as penalidades cabiveis,a inexlstencia de fatos que impeca a

nossa empresa de parucipar de licita96es piblicas, c compromete― se hfo....ar a qualquer
tempo, sOb as penas da Lei, a e対 sttncia de fatos supervenientes irnpedi」 vos da sua
habilitaciO,na fo.l..a dete....inada no§ 2° ,do art 32 da Lci Federal n° 8666/93

―MS,__/         /

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

No DO CNP」 /MF DA EMPRESA

Rua Sao Paul。 ,964-Centr。 ―Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ Sidr。 :andia_Ms・
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AITEXO V

DECL/IRAQAO rrOS TERUOS DO ITCISO lcsrrl DO ARDI(X) ?o DA CONSTITUT9AO
FEDERAL

Pregio Presenctal n" O1E/2O18
Processo Admlnlstrativo no L759 I 2OLE

inscrito no CNPJ/MF sob o
no.................... ....., por interm€dio de seu representante legal o (a) Sr (a)

;; ... .. ;;;ffi;ffi".::::::: i1 :: :ffi:*ll,,I:?*i:
disposto no inciso V do art. 27 da l*i Federal n.8.666, de 27 de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n'9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoito anos e tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

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

―MS,_____de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observag6o: em caso alirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Sao Paul。 ,964-CentrO― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ SidrO:andia_M,1/
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AJTETO VI

ATADEREGISTRODEPRECOSITO 2018

Aos _ dias do mes de_ de _, na sede do Municipio de SIDROLANDTA-MS, situada
a Rua Sio Paulo, no 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo Pre-
feito, Marcelo de Ararijo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.' 000406049 SSP/MS e
CPF n.'519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLAN-
DIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa
inscrita nO CNP」 /MF sob o n°____………,cOm eStabelccimento na ,D&
cldade doravante denominada Contratado, representada neste ato por

brasileiro, portador(a) do RG n." emitida pela SSP/-,
e do CPF n nos termos nos termos da l,ei n' 10.520, de 17 de julho de
2OO2, Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), Lei Com-
plementar n' 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decretos Municipais n's 1O0/2013 e
lol/2073 ambos de e, subsidiariamente, pela Lei n'8.666/93 e alterag6es posteriores todos
representados conforme documento de credenciamento ou procuraqao inserta nos autos, re-
solvem registr€rr os pregos, conforme decisSo exarada no Processo Administrativo n'
L759|2OLA e HOItrOLOGADA nos autos, referente ao Prcgio Presenclal II" O18/2O18 -
RE'GISTRO DE PRECOS, consoante as seguintes cl6usulas e condig6es:

1. CLI1USULA PRIMEIRA - DO OB'ETO
O obJeto da preseote llcltagio 6 a selegio da proposta mals vantaJosa para a admialstra-
gio pibllca, obJetivaado o Reglstro de Pregos para aqulsigEo de veiculo para ateader as
necessldades da Secretarla Munlclpal de Satde, com forueclmeDto de acordo com ag
sollcltag6cs da Secretaria.

2. CLAUSULA SEGI,NDA. DA ATA DE RTGISTRo DE PREQos
2.1. A presente Ata de Registro C o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde
consta-rao os pregos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento nas condigdes
defrnidas neste edita.l e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que
aceitarem fornecer pelo prego do primeiro menor prego, obedecida a ordem de classificagio e
os quantitativos propostos.

2.2. O pregoeiro convocard formalmente d fornecedora, com anteced€ncia minima de 03 dias
uteis, informando o local, dia e hora para a reuniio e assinatura da Ata de Registro de
Pregos.

2.2.L. O prazo acima citado poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu trarscurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. colhidas as assinaturas, a secretaria Municipal de Administraqdo providenciara a
imediata publicagio no Didrio Ohcial do Municipio.
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2.4. As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convoca€o, nao comparecer ou reosar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas neste edital, o
Pregoeiro convocara as demais licitantes, na ordem de classificagSo.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocagSo
para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e fornecimento as licitantes estar5o liberadas dos
compromissos assumidos.

2.7. A ara, de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vigOncia atC _l_l * a
contar da data de publicagio de seu extrato.

3. CL/iUsuI.A TERCEIRA. Ircs UsU,ARIos DA ATA DE REIGISTRo DE PREQo6
3.1. A Ata de Registro de Pregos serd utilizada Secretaria Municipal de Saride.

3.2. Caberd a Usu6,ria da Ata a responsabilidade, apos o registro de pregos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigag6es reliativas ao fornecimento, inclusive aplicagao das sanq6es
previstas neste edital.

3.3. A Usu6,ria da Ata dever6 informar ao Orgio Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos,
do nio comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento
equivalente, conforme o caso, visando i. convocag6o dos remanescentes e aplicagao das
penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Poderri urili-^r-s6 da Ata de Registro de Pregos qualquer orgio ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado do certame, mediante pr6ria consulta ao Org6o
Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos deste Municipio.

3.5. O Registro de Preqos serd formalizado por intermedio da Ata de Registro de Pregos, na forma
do Anexo M, nas condiq6es previstas no Edital de Convocaqio.

3.6. O Municipio de Sidroldndia nio se obriga a firmar contrataq6es oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a utilizagio de outros meios para aquisicao de item,
respeitada a legislagSo relativa is licitae6es, sendo assegurado ao benefici6,r.io do Registro de
Pregos prefer€ncia em igualdade de condig6es.

4. CIIUSUI,A QUARTA - Ix) F'oRNDCI}IENTo, LacAL DE EITTREGA, ACEITE E
RECEBIUEII'NO.
4.1. A Ata de Registro de Preqos serd utilizada para aquisig6o do respectivo objeto pela Secreta-
ria Municipal de Saude.

4.2. Cada fomecimento dever5. ser efetuado mediante solicitaqio, formalizada pela Secretada
Municipal de Saide.

Rua Sao Pau:。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ S:dro:andia_Ms.
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4.3. A(s) fomecedora(s) classificada(s) Iicara(ao) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do prazn de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fornecimento
ocotrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados, no prazn m6ximo de 60(sessenta)
dias, apos a solicitagdo, mediante requisigEo o<pedida pelo contratante, respeitando-se o limite
da quantidade solicitada.

4.4.1. O prezn de entrega sera conforme solicitagdo do 5rgio/entidade requisitante, conforme
autorizaqao de fomecimento expedido pelo setor de compras da prefeitura.

4.4.2. o recebimento dos produtos se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a z6 da l*i
8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

al Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especificaqdes, mediante -Iermo de
Aceite Provis6rio";

bl Definitivamente, ap6s a verificagSo da qualidade, quantidade, caracteristicas, especificagdes
dos fornecimento, e consequente aceitagio pela equipe respons6vel, no pram m6ximo de 0s
(cinco) dias, mediante -Termo de Aceite Definitivo".

4.4.3. Serdo recusados produtos que nao akndam as especificaq6es constantes neste edital
e/ou que nao estejam adequados para o consumo.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nio receber ou nao retirar a nota
de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, a Administraqao
convocarA a segunda classificada para fornecer o objeto desta licitaeao, e assim sucessivamente
quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

4.6. A segunda classificada s6 poderd fornecer d Administragao quando a primeira classificada
tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7' Os produtos, objeto desta licitag5.o, deverS.o ser entregues acompanhados de notas fiscais
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagdo, dela devendo constar o nrimero da Ata
de Registro de Pregos, o fomecimento, o valor unit6rio, a quantidade, o valor total e o local da
entrega, alem das demais exig€ncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber,
as disposigSes da Lei n" 8.078 de 1 I /09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas a entrega dos materiais correrao por conta exclusiva da detentora da
ata-
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5. CLiUSUI,A QT'INTA - DA COITTRATASAO
5.1. As obrigag6es decorrentes da entrega dos produtos constantes do Registro de Pregos serd
firmado com o Municipio de Sidroldndia, observada as condig6es estabelecidas neste edital e no
gue disp6e o a*.62 dal*i Federal no. 8.666193, e ser6L formalizada atrav6s de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obrigag6es
futuras;

bl Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, qualdo presentes
obriga.gOes futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo M) e parte integrante do Edital de convocagdo, cujas
condig6es deverdo ser mantidas na sua integralidade.

5.2, O ptam para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata ser6 de 05 (cinco) dias
rlteis, contados da convocagS.o.

5.3. os guantitativos de produtos serio os fixados em nota de empenho e/ou contrato e,
observario obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de preqos.

5.4. A licitante vencedora ndo poderd subcontratar sub empreitar, ced.er ou traasferir, total ou
parcialmente o objeto da pres€nte licitageo.

6. cr.Ausur.A SEXTA - Do pREeo E RwrsAo

6.1. Os pregos registrados serio lixos e irreajustaveis durante a vig6ncia da Ata de Registro
de Pregos.

6.2. Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao preeo praticado no mercado, o
Pregoeiro da Licitagio notificar6 a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o
item visando a negociagdo para a redugdo de pregos e sua adequagdo ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especifrcagdes.

P o'/Jl

ASS:

da Licitaqao
registro, sem

6.3. Dando-se por infrutifera a negociaqd.o de reduqAo dos pregos, o pregoeiro
formalmente desonerarA a fornecedora em relaqdo ao item e cancelard o seu
prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente proceder6. a convocagd.o das demais fornecedoras, respeitada a ord.em
de classificagao visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

6'5' Na ocorr6ncia de cancelamento de registro de preqo para o item, poderA a prefeitura
Municipal de SidrolSndia, solicitar nova licitag6o para o fornecimento, sem que caiba direito
de recurso.
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7. CLAUSI,I,A SE:IMA- Do PAGAMEITTo
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitagio, ser5. efetuad.o mediante cr6dito
em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do fornecimento apos a apresentaQao da respectiva documentagdo fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XIV, alinea
"a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da Lei n a.666/93 e alterae6es.

7.2. os pagamentos somente serao efetuados apos a comprovaqio, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigaq6es para com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentagao das certid6es Negativas de D6bito com o INSS e com o FGTS.

7.3. ocorrendo erro no documento da cobranga, este serd devolvido e o pagamento sera
sustado para que a fornecedora tome as medidas necess6rias, passando o prazn para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria de planeja-
mento, AdministraQao e Finalgas a seu crit6rio, poder6. devolv€-la, para as devidas correedes,
ou aceit6-la.

7.5. Na hip6tese de devolugio, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada,
para fins de atendimento das condig6es contratuais.

7.6. Na penddncia de liquidagio da obrigagi.o financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor ser6 descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor
da fornecedora.

7.7. A Administrag6o Municipal ndo pagara, sem que tenha autorizagao pr6via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrad.o diretamente por terceiros, sejam ou ndo
instituig6es fi nanceiras,

7'8' Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservincia,
pela fornecedora de prazo de pagamento, seri.o de sua exclusiva responsabilidade.

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

8. cLAusuLA oITAvA - DAs sAxgoEs ADMrlrIsTRATrvAs
8'1' Pelo descumprimento total da obrigagSo assumid.a, caracterizado pela recusa da forne-
cedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em rei, devidamente
informados e aceitos, ficard a fomecedora, a juizo do orgio Gerenciador do sistema de
Registro de Preqos, sujeito as seguintes penalidades:

I - llulta de le/o (dez por ceato) sobre o valor cot*tarte de nota de e.Ir€nho e/oucontrato;
II - Caacel,amento do prego reglstrado; Z
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8.2. As sang6es previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

8.3, Por atraso injustificado na execugio do objeto:

I - Multr mont6ria de 1% (um por centol, por dla itll, sobre o valor da prestagio eu
atraso at6 o d6clmo dLa;
II - Resckeo unllatenl do cotrtrato se for o cas{r, al6s o d6clmo dla de atraso e,
III - Caacel,amento do prego reglstrado.

8.4. Por inexecugdo total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de prestagdo
de servigo:

I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da
totalidade do material entregue pela fornecedora;
III - Suspensdo temporaria de participagio em licitag6.o e impedimento de contratar com a
administragdo por prazo de at6 05 (cinco) anos;
IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqdo P6blica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria 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 tV do subitem acima, sem prejuizo da rescisi.o unilateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art. 77 a go da Lei n.
8.666/93.

8.6. ApresentagSo de documentacao falsa, nao manutengao da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominagdes legais:

I - suspensd.o temporaria de participagdo em licitagio ou impedimento de contrat€r com a
Administraqio de at6 05 (cinco) anos e descred.enciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8'7' A empresa que n6.o recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pra".o m6ximo
de o5 (cinco) dias riteis contados da noti-{icag6o ensejard tamb6m a aplicaqdo da pena de
suspensao tempor6ria de participagdo em licitagio ou impedimento de contratar com a
AdministragSo Ptlblica deste Municipio, enquanto ndo adimplida a obrigagdo.

8.8. Fica garantido a fomecedora o direito pr€vio da citagao e de ampla defesa, no respectivo
processo' no prazn de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificagao ou publicagio do ato.

8.9. As penalidades somente poder6o ser relevadas ou atenuadas pera autoridade
competente, mediante apricaga.o do principio da proporcionalidade, em razao de
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circunstdncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pra,o m6ximo de 05 (cinco) dias rlteis da data em que for notificada da pretensao
da AdministragAo Priblica deste Municipio da aplicagio da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas serio, obrigatoriamente, anotadas no Certihcado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.11. Competird a Secretaria de Planejamento, Administragio e Finanqas, na qualidade de
Usudria da Ata de Registro de Pregos a aplicagdo das penalidades previstas no subitem 9.1 e
seus incisos, e no inciso ll1, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 serd de compet6ncia exclusiva
da autoridade maxima da Prefeitura Municipal de Sidroldndia - MS, facultada a ampla
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitageo ser concedido
mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o ptaza de sangao
minima de 02 (dois) anos.

8.13. O OrgAo Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de respons6vel
pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fornecimento caberA a aplicagdo
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagS.o.

8.14. As importSncias relativas as multa.s deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do
Municipio de Sidrol6ndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLIUSULI\ I{ONA - DO CANCELIUIENTO DO pRtQO RDGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Prego serA cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vig€ncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal de Sidroldndia /MS quando:

9.1.1. A licitante nio formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nio retirar
o instrumento equivalente to pra?.o estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata de Registro
de Pregos, sem justificativa aceitdvel;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugS.o total ou parcia-l do instrumento de
ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nio houver exito
na negociagd,o;

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

9.1.5. Por razAo de interesse priblico, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preqo induzirA na convocagao da fornecedora com classificagio
imediatamente subsequente.
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9.3. Seri assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias rlteis, contados da notificaqio ou publicaeao.

10. cl,Aust LA DECTMA - DA DorAgAo oRQAMENTTiRTA
1O.1. As despesas decorrentes do objeto da licitagio, correrao a cargo da Secretaria Munici-
pal de Satde, usuaria da Ata de Registro de Preqos, cujos Programas de Trabalho e
Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento
equivalente, observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que disp6e o artigo 62, da
Lei Federal n'8.666/93 e alteraQ6es.

11. cLAusrrLA DECTMA PRTMETRA - Do pREeo REGISTRADo
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitagio na modalidade de Pregio Presencial
- Registro de Pregos, tipo menor prego por item, HOMOLOGADO a classificagi.o das empresas
conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras os pregos ficam assim registrados:

12. CLAUSULA DECIMA SBGI,ITDA- DA PI,BLICIDAI)E
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preqo ser6 publicado no Diario Oficial do Mu-
nicipio, conforme o disposto no art. 61, paragrafo rinico, da tei Federal n."8.666/93.

13. cLAusrrLA DECTMA TERQETRA - DAs DrsposrgoEs FrnNs
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-io as demais disposig6es constantes da L,ei n..10.520, de
17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n..1ol/2013, da L,ei Federal n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais normas aplicdveis a esp6cie.

14. CLT{USULA DoCTMA QUA"RTA - DO rlORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrol6ndia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja pErra processar as questoes resultantes des-
ta licitaeao e que n5.o possam ser dirimidas administrativamente.

Marcelo de ArariJo Ascoll
Prefeito Munlclpal

DETENTORA DA ATA
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AI{EXO VII - MINUTA DO COIYTRATO
coIyTRATO ADMIIYISTRATTVO lto _/2018
PROCESSO /U)MINISTRATwO N. _/2018

O MITNICIPIO DE SIDROLAIDIA-M/S - MS, situada a Rua Sdo Paulo, n" 964, Centro, SI-
DROLANDLA-M/S, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARA(IJO
ASCOLI, brasileiro, casado, portador do RG n." 000406049 SSP/MS e CPF n." 519.593.991-
87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLANDIA-M/S - MS, dora-
vante denominada Contratante e a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

com estabelecimento na
na cidade doravante denominada Contratado, representada
neste ato por brasileiro, portador da carteira de identi-
dade lipo RG n.' emitida pela SSP/_, e do CPF n.' pac-
tuam o presente Contrato, cuja celebragao foi autorizada pelo despacho de homologagao do
processo de Pregao Preseuclal It" O14l2OlE- REGISTRO DE PRE9OS, e nos termos da Lei
Federal N.' 8.666/93 em sua atual redagdo, atendidas as cl5.usulas e condig6es que se

enunciam a seguir:

CLT{USULA PRIMEIRA - OBJETO: Aqulsigio de veiculo para ateader es aecessidades da
Secretarla Muoiclpal de Saride, coa foneclnento de acordo com es sollcitag6es da
Secretaria.

CL(USULA SEGUIIDA - REGIME DE EXECUQAo: O objeto deste contrato serd realizado por
execugio indireta.

. CLAUSITLA TERCEIRA - Do pRtco E coItDIgOEs DE PAGAMEITITo: Dd-se a este contra-
to o valor gtobal de R$ [ ).

S 1" - O pagamento, decorrente da aquisigdo do objeto desta licitacao, serA efetuado
mediante cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratada, no ptazn de at6 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, apos a apresentaqao da
respectiva documentagao frscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme
disp6e o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da I*i
n" a.666/93 e alterag6es.

S 2" - O criterio de reajuste dos pregos contratados ser5. com base no Inciso X do Art. 40, da
ki Federal N". 8.666/93, em sua atual redagao, e no mesmo percentual e data dos reajustes
determinados pelo 6196o competente do Governo Federal, ou da variaqdo efetiva do custo da
produqio e preeos atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pregos, ou ain-
da na variaqdo mensal do IPCA flBGE).

S 3" - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resul-
tantes da incid6ncia de quaisquer tributos, contribuiq6es ou obrigag6es decorrentes da legis-
lagio traba.lhista, fiscal e previdenci6ria a que sujeito.
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§ 40‐ Caso se Faca necess頷a a re駈 cacao dc fatura por culpa do ContnLdo,o prazo tcri
sua contagem suspensa atO a data de rcapresenta9ao da fatura ao 6rgao, isenta de erros,

dando― se,entao,prOssegullnento a contagCm

s50‐ Nao serttD quitadas as notas flscas apresentadas sem a Requisicao de Compra;

CLAUSITLA QUARTA - O PR/tlZO: O prazn de vig€ncia do presente Contrato sera
_/ _/ _.

PARAGRAFO fIUCO: Havendo interesse da Administragao, o presente Contrato podera
prorrogado nas seguintes hipoteses:

f - Nos casos previstos na legislagio pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLAUSULA QUIITTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisiqio do objeto da pre-
sente licitaeao correrao a cargo da Secretaria Municipal de Saude, usuaria 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 estabelecidas
neste edital e ao que disp6e o arlugo 62, da Lei Federal n" 8.666/93 e alterag6es e dota96es
abaixo descritas:

CLAUSITLA SE: (TA - DA I'ISCALIZACAO: Cabe ao Coatratalte, a seu crit6rio e atrav6s da
Secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagao de to-
das as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Contratado declara aceitar, inte-
gralmente, todos os m6todos e processos de inspegdo, verificagS.o e controle a serem adotados
pelo Coatrataate.

PAR/{GRAFO OufCo - O Contratado permitird e oferecera condig6es para a mais ampla e
completa fiscalizagdo, durante a vigdncia deste Contrato, fornecendo informag6es, propician-
do o acesso a documentaqao pertinente e atendendo i.s observaqoes e exigencias apresenta-
das pela fi scalizagdo.

CLAUSULA S8TIMA - DAs OBRIGA9OTS oo COIITRATADo: Constituem obrigag5es do
Coatratado, al€m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

し
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I - Fornecimento do objeto deste Contrato, no prazo proposto, mediante Requisigio de Com-
pra, e em conformidade com as especificaq6es exigidas no Edital e da Ata de Registro de Pre-
90s;

II - Manter, durante a execugao do Contrato, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio
exigidas na licitagdo 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 d Previd€ncia Soci-
al, encargos trabalhistas, premios de seguro e de acidentes de trabalho, trensito, e outras
despesas que se fizerem necess6rias ao cumprimento do objeto pactuado;

lV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo com-
portamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejui-
zos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;

V - Apresentar, quando solicitado pelo Cootrataate, a comprovagS.o de estarem sendo satis-
feitos todos os seus enc.rrgos e obrigaq6es traba-lhistas, previdenciSrios e fiscais;

VI - Responder Perante o Cotrtrataate e terceiros por eventuais prejuizos e danos decorren-
tes de sua demora ou de sua omiss5.o, na condugS.o do objeto deste instrumento sob a sua
responsabilidade ou por erros relativos i execugdo do objeto deste Contrato;

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

VIII - Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acr6scimos ou supressdes que se fize-
rem necessarias, no objeto, at€ 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;

f,K - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes,
juntando c6pia da solicitagdo de entrega (requisiqdo);

X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e respon-
sabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infragdes a que houver dado causa;

)[I - Nao tralsferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATAITTE: CONStitUCM Obrig E6CS dO
Contratetrte:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;

II - Fornecer e colocar d disposigdo do Contratado todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessdrios aos materiais:
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11-PropOrcionar cond● 5es para a boa consecucio do ottetO dCste Contrato;

IV― Nourlcar,fol..lal e tcmpesdvmente o Contratado sobre lrregulandades obscrvadas

cump五mento deste Contrato;

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

VI - Fiscalizar o presente Contrato atrav6s do Orgao competente;

CLAUST'LA ITOITA - DO LOCAL DE EIYTRTGA, DO ACEITE, E RECEBIMEIYTO DOS PRO.
DUTOS: Os objetos/materiais da presente licitagdo, relacionados no termo de refer€ncia de-
vem ser entregues nos locais informados pela Secretaria Municipal de Saride no prazo de 60
(sessenta) dias, ap6s a solicitagEo, respeitando-se o limite da quantidade solicitada.

S 1" - A Conhatada obriga-se a fornecer produtos a que se refere este Contrato, conforme os
quantitativos e especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituigao uma vez que nao esteja em conformidade com as referidas especilicag6es.

S 2" - O recebimento dos produtos se efetivard em conformidade com o art.76 da l,ei Federal
n".8.666193, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsS.vel pelo 6rgio
competente, ap6s a verificagio da qualidade, quantidade, caracteristicas e especificagSo do
produto.

S 3o - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizag6o
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompativel com as especifica-
g5es, proceder-se-6 a substituigio, no prazo maximo de 03 (tr€s) dias fteis contado da co-
municagdo da irregularidade pelo Orgao.

S 4o - Serio recusados os produtos que nao atenderem ds especificaq6es constantes no Pre-
gio Presencial n' Ol4 /2018 e/ou que nao estejam adequados para uso, devendo a Contrata-
da proceder a substituig6o na forma dos $$ 1" e 2" desta clausula, no prazo m6ximo de 03
(tr€s) dias uteis, contado da comunicagdo.

S 5o - Os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fis-
cal/Fatura discriminativa para a efetivagio do seu fornecimento.

S 6" - Relativamente ao disposto na presente cld.usula, aplicam-se, subsidiariamente, as dis-
posig6es da Lei Federal n' 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor.

CLAUSIJLA DfjcIMA - DAs sANeOEs N)MIITIISTRATTvAS: Nos termos do art. 86 da Lei
Federal no 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5olo (meio por cento) sobre o valor ina-
dimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustifrcado do fornecimento do objeto
deste Contrato, ate o fimite de 2% (dois por cento) do valor total do contrato.
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PAR.AGRAFO 0NICO - Pela inexecugAo total ou parcial das obrigag6es assumidas, garanti-
das a pr6via defesa, a Administragio poderA aplicar o Coatratado as seguintes sanQ6es:

I - Advertdncia por escrito, quando o Contntado praticar irregularidades de pequena monta;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugio total,
recolhida no praza de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagSo oficial;

III - Por infragSo de qualquer outra clAusula contratual n6o prevista nos subitens anteriores,
ser6. aplicada multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento, acumulavel
com as demais sane6es, inclusive rescisSo contratual, se for o caso;

IV - Quaisquer multas aplicadas deverao ser recolhidas junto ao orgdo competente no prazo
de atC 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagd.o ofrcial, podendo, ainda, ser descon-
tadas de qualquer fatura ou cr6dito existente a crit6rio do Contretante.

cLAusuLA DECIMA PRIUEIRA - DA RESCISAO: A rescisao do Contrato poder6 ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrita da Administragao, nos casos enumerados nos
incisos I aXII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" 8.666193;

II - AmigdLvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio, desde
que haja conveni€ncia para a Administraqdo.

III - judicial, nos termos da legislaqdo.

S 1o - O Coutratado reconhece os direitos da Administraqio, em caso de rescis5.o adminis-
trativa prevista no art.77 da ki Federal n" 8.666/93.

S 2" - A rescisAo administrativa ou amig6vel dever6. ser precedida de autorizagio escrita e

fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA SEGIINDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos
vinculados ao Edital do Pregio Preseaclal a" O14/2OfE - Registro de Pregos.

cLAusuLA D6CIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da exe-
cug5.o do objeto, ser6. aplicivel a Legislagdo pertinente d esp6cie, nos termos do inciso XII do
Art. 55 da Lei n'. 8.666/93, em sua atual redaQao.

CL{USULA DFjCIMA QUARTA - DAS AL?ERA9OES: O presente Contrato podera ser
alterado, nos casos previstos na legislagdo pertinente, para ajuste de condig6es
supervenientes que impliquem em modificag6es.

PARiGRAIO OwTCO - Qualquer alteraqio nas condiq6es ora estipuladas neste Contrato de-
ver6. ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das
partes. -.-/
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CLAUSULA DEcmA QIIII{TA - DA pItBLIcAgAo Do coNTRATo: Dentro do prazo regula-
mentar, o Cortratente providenciarA a publicagio em resumo do presente contrato, na im-
prensa oficial do Municipio.

CLAUSULA DrjCIMA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato seri o da Comarca de
Sidrol6ndia/MS, excluido qualquer outro.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado frrmam o
presente termo, com O2 (duas) copias de igual teor.

Sidronndia_Ms,___de______― de____.

Marcelo de ArariJo Ascoll
Prefelto Muolclpal

CONTRATADA

Rua Sao Paulo, 964 - Centro - Fone l6tl3212-7400 - CEp 79.170-000 - Sidrotandia - MS.


