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MENORPЩ O PORITШ

O■IUNICIPIO DE SIDROL籠 Ⅵ〕lA‐ MS,atrttes do Departalnento dc ucltacao c Compras,
por hte....6伍 o de scu Pregoe缶 o Oflcial,designadO pela Portana n° 647/2017,pubhcada
no Dia置o Oflcial do MudcipiO,tOma pib■ co,para conhecIInento dos mtcressados,quc
re」比

“
ビa hcitacaO na inoda五 dade Pttu〕 GЮ PRESENCL,tlpO menor preco Por itenl vl―

sando fo....ar o Sistema de Reglstro dc Precos da Ad― istra9ao Iヽ blca Mudclpal para
contratac6es hturas e de acordo cOm as cOnd195es cstabelecidas ncste edtal c seus anc―

XOS

caso a sess6o priblica de Pregdo ndo seja finalizada ate as 11h00min da data prevista
acima, a Pregoeiro marcar6 para o dia seguinte a continuagdo da sess6.o publica a partir
das 07h30min, no mesmo enderego.

N5o havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a abertu-
ra do certame na data marcada, a sess6.o sera, automaticamente, transferida para o pri_
meiro dia util subsequente, no mesmo hor6rio e local estabelecido no predmbulo deste
Edital, desde que neo haja comunicagdo do pregoeiro em contr6rio.

1. I Lei Federal n" S.OOOTSS- atteraqoeq-
1.2 Lei Federal n" 7O.S2O /O2;
1.3 Lei Federal n'8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar no 123/06
1.5 Lei Complementar n" l4T /14;
1.6 Decreto Municipal n" 115/13
1.7 Demais disposigdes contidas neste Edital.

Rua Sao Paul。 ,964 Centro CEP:79170‐000
Foner7Fax:(067)3272-7400
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A Abcrtura da sessao Llicial do processo■citat6五 o acontecera as 08h00mln do dla 14
de malo de 2018,na sala dc reuniao do Departallncnto de Lldtacao e Compras,na ttua

Sio Paulo,N° 964,CENTRO,CEP 79 170-000,SIDROLANDIA― MS

O Edt」 podcra scr obud。 ,no cndereco supracitado,medante o recohhento de mh a

n° 244 no valor dc RS 30,00`色ほnta reds),sendo este o custo da reprodu`互 3i3= [冒三[EE=
podera scr 宙suttndo e bttado nO tte da het■ ura Mu」互5夏
htpp://_sidrOlandla ms gov.br/n01mk“ Icitacδ es"
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2.D00BJETO DA HCITA《 二〇

2.1 - O objeto da presente licitagAo e a sel
administraqdo publica, objetivando o registro de pregos para AeUISIeAo DE GENERoS
ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI, FRUTAS E VERDURAS - PARA ATENDER A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA socIAL, com fomecimento parcelado, consumo
previsto para 12 (doze) meses".

2.2 ' o Registro de Pregos sera formarizado por intermddio da Ata de Registro de pregos,
na forma do Anexo VI, nas condigdes previstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II 6 para efeito de registro por unidade de prego.

2.4 ' os pregos registrados neste procedimento terdo validade de r2(dozr) meses, a partir
da data de publicagdo do extrato da Ata de Registro de pregos.

3.DAS CONDIcOES DE PARTICIPAcAo
3.1 - Poderdo partic

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

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

3.1.3 - Para credenciamento neste pREGAo, serd exigido o certificado de Registro ca-
dastral da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia (cRC), compativer com o objeto da licita-gio, devendo o requerimento e a relagdo de documentos serem protocorados no Setor de
Protocolos da Prefeitura das 07:00hs as 1r:oohs de segunda-feira a sexta-feira, at6 o ter-
ceiro dia r1til anterior a data de abertura dos envelopes;

OBS: Nio serao aceitos documeatos enviados wla e_aail ou correlos.

3.2 - Ndo poderdo concorrer neste pregiio:

3.2.1 - Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituieio;

1'2:2 - Empresa que esteja suspensa de participar de ricitagdo reaJizadapero Municipio
de Sidroldndia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inid6nea para ricitar ou contratar com a Administragio pri-
blica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigdo;

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO CEP:79170-000
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3.2.4-Dtteta ou ndttetamcnte,empresa ou f― a mcrcan」晨士ldividual consdtuida por
scmdor ou(五 rigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela lcita9ao,nos

te■ ■■■os do art 9° ,Inciso IⅡ ,da Lei Federal n° 8666/93;

‐

4.DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deve-
rd enviar um representante munido de documento que o credencie i participagao, res-
pondendo este pela representada, devendo, ainda, no hor6rio indicado no pre6mbulo
deste Edital, identifcar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equiva-
lente.

4.2 ' o credenciamento far-se-51 mediante a apresentaQao dos seguintes documentos:

4'2.1 - I{o caso de diretos, s6clo ou proprlet6rlo da empresa [cltatrte que compare-
cer ao local, dever5. 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 a pregoeiro
poderd autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2,2 - Tntaado'se de procurador deverA apresentar instrumento priblico ou particular
de procuragSo, com firma reconhecida em cart6rio, com pod.eres expressos para formular
ofertas e lances de preQos 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 credeaclado poderd representar apenas uma [citante, salvo, nos casos de
representageo para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento dever5. ser apresentada Declaraga.o de Habilitagdo
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso vII, artigo 4o da Lei Federal n.
lo-52o l2oo2, dando ci€ncia de que cumprem plenarnente os requisitos da habilitagdo,
podendo o credenciado ou representante preencher a declaragdo no momento da abertu-
ra da sess5.o.

4.4 - A empresa licitante somente poderd se pronunciar atravcs de seu representante
credenciado e ficarA obrigada pelas declarag6es e manifestag6es do mesmo.

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO CEP:79170‐000
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4.5 - o representante legal da licitante que n6o se credenciar perante o pregoeiro e Equi-
pe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, frcar6 impedido de
participar das fases de laaces verbais, de negociagdo de pregos, de declarar a intengdo de
interpor recurso, enIim, para representar a licitante durante a reunido de abertura dos
envelopes Proposta ou Documentaga.o relativa a este pregao, caso em que sera mantido o
seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenagdo das propostas e
apuragao do menor prego.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. z2 da I*i
complementar f 123 /06 e devido i necessidade de identifrcagao pelo pregoeiro, deve-
rio credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou "Epp, a sua firma ou denomina-
96.o a ser expedido em data ndo superior a 30 (trinta) dias.

4.6.1 - o descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, carac-
tenzafi' renfncia expressa e consciente, desobrigando o pregoeiro, dos beneficios da Lei
Complementar n" 123/06 aplicdveis ao presente certame;

4.7 - Cadastro de Fornecedor - CRC

4.8 - o representante podera ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.9 - Cada credenciado poder6 representar apenas uma licitante;

4.10 - A nao apresentagao ou a nao incorporagio do documento de credenciameoto nao
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.

4'11 - caso o proponente nio comparega, mas envie toda a documentagao necessaria
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 negociagdo e a interposigdo de recursos.

5.DO― EBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1 - .{te o di", ho.6ri
apresentar d Equipe de Apoio, juntamente com a Decraragao de Hab itagio (conforme
Anexo III), a proposta escrita e a documentagdo, em envelopes separad.os, fechados e ru-
bricados no fecho, contend.o em suas partes externas e frontais, em caracteres destaca-
dos, al6m d'a razdo social do ricitante, se os mesmos nio forem irnbrados, os seguintes
dizeres:

Rua Sao Pau10,964 Centro cEP:79170-000

Fone77Fax:(o67)3272-7400
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6.DA PROPOSTA DE ttos
6.1 - A proposta contid
informag6es e caracteristicas:

6'1'1 - Emitida por computador ou dat ografada, de prefer€ncia, redigida com crareza,
sem emendas, rasuras, acrdscimos ou entrerinhas, devidamente datada e assinada, como
tamb6m rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotae6es arternativas.

6.1.2 - A licitante deverd indicar o preQo unitri,rio por item, conforme Anexo II deste Edi-
ta-I, indicar marca do objeto e ao final a indicagao do total gerar da proposta, em algaris-mo ou por extenso, os pregos para aquisigdo de Produtos, dever6o sob pena de desclassi-
Iicagdo respeitar o limite de prego estabelecido no Termo de Referencia, (ANExo I);

6'1'3 - Somente serao aceitos pregos cotados em moed.a nacional, ou seja, em Real (R$),
em algarismos arAbicos.

6'1'4 - Nos pregos cotados deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fomecimento,
bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

6'1'5 - os pregos deverdo ser cotados com, no m6ximo, duas casas decimais, p6s-virgula, e a proposta devera conter as marcas dos itens, sob pena de desclassilicagdo.

6.1.6 - o valor do item informado DEI,E sER MFERTOR ou rcuAl Ao vALoR DE RE-FERENCIA DO RESIPECTnIO ITEM, conforme Anexo I deste Ed.ital.

6'1'7 - A riltima folha devera estar carimbada com o cNpJ/MF da empresa licitante.

6'1'8 - Deve indicar o prazo de entrega dos produtos, nio superior a 12 (horas) horas,apos a solicitagao da secretaria Municipal de Assist€ncia sociar, obedecida a quantidadesolicitada.

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP:79170‐ooo
Fone″ ax:(o67)3272-7400
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6。 1.9‐ Deve L」b.Щar O prazo de va■ dade da prOposta,que nao podera ser infc五 or a 60
(SeSSental dias,cOntados da data de abertura dos cnvelopes de proposta

6.2‐ A apresentacao da prOposta unolcaa plena aceitacao,pOr parte da licitante,das

Cond95es estabelecidas ncste edtal

6。3 ‐ Ё de htetta responsab■ dade da proponente o pre9o e demis cond95es
apresentadas.

6.4‐ Caso Os prazOs estabelecidos nos subitens 6.18e6.1.9,nb estttanl il(Ⅱ Cados na
propOsta,os mesmos serao cOnstteradOs cOmo acdtos pela lcitante para efeito de Julga―

mentO.

6.5‐ Nao se adn五ora propOsta elaborada cm dcsacordo com os te....os deste Edtal,ou
que apresentar pre90s uitanos inexequivcis,sIIIllb6五 cos,ms6rios ou de va10r zero,h_
COllllpativels com os pre9os de msumOs e sal頷 。s de mercado acrescldo dOs respeclvOs
encargos

6.5.1‐ Apresentarjunto a proposta unpressa,cd Ou pcn dtte,cOntendo prOposta enud―
da atraves do sistema dc cotacao                      tante dcve通

6'6 - As Propostas de Pregos poderio ou nao contemplar a totalidade dos quantitativos
fixados para cada item constante do Anexo I deste edital.

7.DO」田LGAMENTo E CLASSIFICAcAo DAS PROPOSTAS
7.1‐ No dia,五〇ra el♀ cal d,Pignado nO prealnbulo deste Edital,sera aberta sessao pibh_
ca para processamento do Pregめ

,it」dando_se com o credencialnentO dos hteressadOs
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e docu-
mentagao de habilitagio.

7'2 - o Pregoeiro procederd a abertura do Enverope noOl, contendo a proposta de pregos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, far6 uma an6risepr6via dos preqos, observando a exatidio das operagoes ari,rr6ticas que conduziram aopreQo tota], procedendo-se is correg6es de eventuais erros, tomando 

"o-o corretos eadotando como criterio de aceitabilidade o preQo quritario por Item,.

Rua SaO Paul。 ,964 Cen●o cEP:79170-Ooo
Fone/Fax:(067)3272-7400
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7.3 - Durante o julgamento e andlise das propostas, sera verificada, prelimin€rrmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7'4 ' Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionar6 as
propostas para fase de larrces, observando os seguintes crit6rios:

af classificard a licitante autora da proposta de menor prego por item e todas aquelas
apresentadas com preeos sucessivos e superiores em ate l0olo (dez por cento), em relagio
ao menor prego ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais
das licitantes participem da etapa de lances verbais.
bf ndo havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condigio definida na alinea anterior, se-
rio selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, at€ o m6ximo de 03
(tr€s), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preeos ofertados, observado
o subitem 6.1.6;
ef havendo empate entre o2 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances
realiza::em-se 6. o sorteio para definir a ordem da apresentagao dos lances.

7'4'1 - No caso de empate nos pregos, serdo admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do nfmero de licitantes.

7.5 - o Pregoeiro convocard as ficitantes selecionadas conforme item7.4 pzrra a apresen-
tagdo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, rnicraa-
do-se pelo autor da proposta de maror prego, seguindo-se das demais em ordem decres-
cente de valor-

7'6 - o Pregoeiro, antes da etapa de rances, podera estabelecer o intervaro minimo entre
os lances, para agilizar a sessdo.

7.7 ' Na fase de lances verbais serd permitido o uso de cerulares pelos representantes
para eventuais consultas telef6nicas, os quais disporao at6 o maximo oe os ltres; mrnu-
tos, por consulta.

7'8 - Em observdncia a Lei complementar Federal n"r23 /2006 de 14.12.2006, napresente licitaqSo serd assegurada, como criterio de desempate, prefer€ncia de aquisigiopara as microempresas e empresas de pequeno porte.

7'8'l ' Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pe-
Ias microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores at6 s7o (cinco por cen-
to) a proposta mais bem classilicada.

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‐000
Fone/Fax:(067)3272-7400
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7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-5. da seguinte forma:

7.9.1 ' A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convo-
cada para apresenta.r nova proposta, inferior dquela considerada vencedora do certame,
no prazo m6ximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de pre-
clusdo.

7'9.2 - Ndo ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serd.o
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem
7.8' I deste Edita.l, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II
do art. 45 da ki Complemeirtar Federa-l n"L23/2006 de 14.12.2006l.

7.9.3 - Na hip6tese do n6o registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Edital, o
objeto licitado ser6 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
($ 1" do art. 45 da Lei Complementar Federal n l23/2Oe6 de 14.72.20061.

7.1o - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocad.o pelo pregoeiro, im-
plicar6 a exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do riltimo pre-
go apresentado pela licitante, para efeito de ordenagdo das propostas.

7'11 - Ndo poderd haver desistEncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desis-
tente as penalidades previstas neste Edital.

7'12 - N6o havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encer-
rada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pero criterio de MENoR
PREQO POR rTEM.

7'13 - cumprido o disposto do item 2.r2, parafins de celeridade do processo, ser6 aber-
to o envelope de habilitagAo do licitante vencedor.

7.14 - Ap6s publicagio do Aviso de Resurtado as e'rpresas veacedoras tereo prazo
de 24 (vtnte e quatro| horas para apresentagro das amostras dos rtens, para avaria-
96o do respolrsivel em um prazo de 24 (vlnte e quatrof horas.

7.L4-l - As amostras dever{o ser entregues na secretarla Munlctpal de Assist6nciasocial, sltuada na Rua paraai no 1gg5, Eairro Jandara, obedeceaio ij"ro".-""t" "honirlo das O7:OO is 11:OO horas.

7'15 - se a proposta ordenada como a de primeiro merhor prego for descrassificada,
frente ao desatendimento das especifrcag6es t€cnicas exigidas neste Edital e seus zrnexos,

Rua Sao Paulo,964 Cenfo CEp: 29lZ0-0OO
Fone/Fax : (067) 3272-'1400
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e pela andlise de amostras que poderdo ser solicitadas, a crit6rio do 6rgio licitador, o
Pregoeiro procederd i an6lise da proposta colocada em segundo lugar, e assim sucessi-
vamente, respeitada a ordem de classilicagdo, at6 que uma atenda is exig€ncias.

7.16 - Declarada a vencedora da licitagdo e ndo havendo interposigd.o de recurso ou
solicitagdo de amostras, o Pregoeiro far6 a adjudicagio do objeto a vencedora, com ime-
diata emissdo da confirmagdo, que discriminard e documentara as condig6es especilicas
para a contratagao.

ー

8. DA HABTLITAqAo E sEU JITLGAMENTO
8.1 - Para habilitagao nest. pr.ga
Pregoeiro, na forma do item 2.t3, a licitante, detentora da melhor oferta, devera
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:

8.1.1 - Documentagao relativa a IIABILITAQAO .IURIDICA:

al Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas a-lteraQ6es ou a
respectiva consolidagao, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ag6es, acompanhado de documento de
eleigdo de seus admirristradores; ou ainda

cf Inscriqdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleigAo da diretoria em exercicio.

dl No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa juridica como s6cia junta-se
para a habilitaqdo o CNpJ da respectiva empresa.

e) Decreto de Autorlzageo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro de autorizaeao para funcionamento expedido
pelo orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.L.2 - DocumentaQao relativa a REGIILARTDADE F.IscAL e TRABALHISTA:

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‐000
FonoTax:(o67)3272-7400
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al Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Minist€rio da
Fazenda (CNPJ/MF);

bl Alvari de Locati-aeio e Funclonamento ou Alvari de Liceuga e
Fuaclonaaento, 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 ptazo de validade. No caso do Distrito Federal, a licenga dever5. ser fornecida
pelas Administragdes Regionais.

cl Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

dl Ceftidao Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais e d Divida Ativa da Unido, e
INSS emitida pelo Minist6rio da Fazenda (procuradoria Geral da Fazetd,a Nacional /
Receita Federal do Brasil);

ef Prova de regularidade com a Fazenda Poblica Estadual (Certidao Negativa de D6bitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Estado), emitida pelo 6rgdo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa ricitante, na forma da Lei.

f) Prova de regularl&de frscal com a Faze,,da Municlpal (compreendendo os Tributos
Mobilidrios e Imobili6rios) onde for sediada a empresa, com validade na data d.a realiza-
gdo da licitagdo.

gl Prova de regularldade retati,a ao Fuado de Garaafia por Tempo de Servlgo
(FGTsl, fornecido pela caixa Econ6mica Federal, de acordo com a Lei n." g.036, de I I de
maio de 1990.

h) Prova de lnexist€acla de d6bttos lnadr'nplldos peraate a Justlga dlo Trab2rho,
mediante a apresentaeao da certid6o Negativa de D6bitos Trabarhistas (bNoD, expedida
pelo Tribuna] Superior do Trabalho-TST, de acordo com a Iei r." r2.44o, de o7 de jurho
de 2011.

$ Alvani de Llceaga saaltrirra (ALsi) de titularidade da empresa licitante, expedido pero
6rgao competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante.

!.1.3 - DOCTTUENTAqAO REr,ATrvA A guer,IFrcaqAo rf:clnca:
9:1.3.1 - Atestado de capacidade T6cnrca, fornecido por pessoa juridica de direito pri-
blico ou privado, declarando que a licitante executou ou esta executando satisfatoria-
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mente serviQos pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagao, devendo informar o
nivel de satisfagSo com a execugdo dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima 6 necess6rio que o Atestado permita a identificagdo da
pessoa que o estd emitindo, portanto, deverd ser apresentado em papel timbrado do emi-
tente ou conter razao social, cNPJ, enderego, telefone e com iden.ificagdo do signat6rio,
assinatura do responsdvel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, ndo ser6.o conside-
rados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da em-
presa proporrente;

a) serio 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 sufrcientes para a
comprovaQeo da qualilicagdo t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os
itens que comprovarao as exig€ncias.

8.2 - DOCI'UENTA9AO REUTTIVA A QUALINCAQAO EOOIIOMICO-FINANCEIRA

a) 
-Balango patrimonial e demonstraQdes contabeis do rirtimo exercicio social, ja eigi-veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da em-presa, vedada a sua substituigdo por bala,c"l"" o, barangos p.*i"0.i"", p"Jend.o seratualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais ae s 1tres1 -"'""" d, d"t"de apresentagao da proposta. Devendo vir acompanhadas de copia dos termos deabertura e de encerramento do Livro Did,rio do qual foi extraido, *.rt"rrao o nlmerode registro da Junta Comercial, bem como a identilicaga.o da assinatura do titutar ourepresentante legal da empresa e do contabilista responsaver pela escrituragdo.

a'1) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade an6ni-ma, admitir-se-a a apresentagao do balango patrimoniar a*iau 
"ii" 

-i"gr"t 
"ao,acompanhado de c6pia da respectiva pubticaiao em Didrio Oficial.

a'2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercicio social de exist€ncia devemcumprir a exig€ncia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de Aber-tura ou do ril.lrno Batango patrimonial levarrtado.
a'3) somente serdo v5lidos o Balango patrimonial e Demonstrag6es contdbeis do ril-timo exercicio financeiro.
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a° C°m as Demonstra95es

devendo ser ob」mto血mente asshadoっ el。 65五tabttE面 [ここ55五こ要 二
b.1) A andlise da qualilicagio econ6mico-fmanceira serd feita da seguinte forma:
b.2) Solv€ncia Geral (SG)

Onde:

SG = Ativo Total > I
Passivo Circulante + passivo Exigivel d Longo prazo

b'3) Estar6o habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado
maior a I (um) no indice(SG).

8'2'1 - Certidao negativa de fal€ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;

4.2-2 - Possuls caprtal socral ninrmo de roo/o (dez por centof do rralor estlmado dacoltratagao' deveado a comprovagiio ser felta relatlvamente ri data da apresenta-gio da proposta, nos termos do Art. 31, g2" e g3" da ki g.666/90.

8'2'2'L - Para a comprovagdo do item anterior ser6 alalisado o Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a respectiva consolidagio.

8'2'3 ' Declaragdo, observadas penaridades cabiveis, de superveniEncia de fatos
impeditivos da habilitagdo, conforme Anexo [V deste Editat.

8'2'4 - Declaragdo da licitante de que n50 possui em seu quadro de pessoar, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprenaiz, a parrir de 14(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7o da constituigio Federal (na
forma do Anexo V deste Edital).

8'2.5 - os documentos soricitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgaopriblico, deverao estar no prazo de validade neres previstos, e todos os demais que neoconste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-do vrilidos por 6o (sessenta)
dias contados da data de sua emissdo.

8'3 - sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo
deverdo estar:

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‐Ooo
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a| em nome da licitante e, preferenciaknente, com ntmero do CNpJ e com o enderego
respectivo;
bl se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
cf se a licitante for a frlial, todos os documentos deverSo estar em nome da frlial, exceto
aqueles documentos que, pela pr6pria nat:ureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.4 - os documentos exigidos neste Pregao poderio ser apresentados em original, por
qualquer processo de c6pia, autenticado por cart6rio competente ou pelo pregoeiro, ou
publicagdo em 6rgao da imprensa ofrcial.

8.4'1 ' os documentos de habilitagdo poderd.o ser autenticados pelo pregoeiro ou pela
Equipe de Apoio a partir do original at6 ds l1: 0O horas do riltimo dia ritil que anteceder
a data marcada para abertura dos envelopes proposta e Documentagao;

8.4.2 - SerSo aceitas somente c6pias legiveis;

8.4.3 - N6o sera.o aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

4.4.4 - o Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver drivida e julgar necessdrio.

8.5 - com relagdo d documentagio de regu.laridade fiscal, send.o a licitante microem-
presa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverd.o apresentar todos os documentos
exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrigdo (art. 43 da L,ei comple-
mentar Federal n"123 /2006 de 14.12.2006l.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e
havendo algu.ma restrigdo na comprovagi.o da regularidade fiscal, ser-lhe-d assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias rlteis, com termo inicial a partir da publicaqdo do aviso de resul-
tado, prorrog6veis por igual periodo, a crit6rio da Administragio priblica, atrav€s do pre-
goeiro, para a regularizagio da documentagd.o, pqgamsnl6 ou parcelamento do d6bito, e
emissdo de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa ($l' do art. 43 da L,ei complementar Federal n"123 /2006 de 14.12.2oe6 alterado pela l,ei
Complementar Pederal l4Z de OZ de Agosto de 2ol4l.

8'5.2 - A nao regularizagio da documentagao, no prazo concedido, implicara decad€ncia
do direito a contratagao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. g1 da Lei Federar n"
8'666/93 de 21'06.1993, sendo facultado d Administragao convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classifcagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita-
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9ao(§ 2° do art 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 14 12 2006).

8。6‐ Ap6s exallmados ejulgados os documentos apresentados para efeito de hab■ tacao
das lcitantes,rnedante cOnfrontO com as conCu95es deste Edtal,serao desqunli■ cadOs c
nio acettos aqueles quc nao atenderem as c対 gencias aqui cstabelecidas.

8.7‐ QuandO todas as lcitantcs fbrem inabmtadas, o Pregoero podcra ixar_hes o prazo
de 08(oito)dias iteis para a apresenta9お de novos documentos escounados das causas
refe五das no ato mab■tat6五 o

8.7.1‐ Serao ex■gldOs para reapresentacao apcnas os dOcumentos desqunll■ cados e nao
accitos;

8.7.2‐ As lcitantes poderお abdicar do prazo estabelecido,de comum acordo.

9.DO RECURSO E DA IMPUGNAcAo
9,1 - Qualquer interessado poderA, ate OZ
abertura da sessS.o de processamento do Pregdo, solicitar esclarecimentos, provid€ncias
ou impugnar o presente Edita-l, sob pena de decaddncia de faz6-1o administrativamente.

9.2 - No caso de impugnaqdo a petigEo deverd 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 verificagio da capacidade de
representagao do sigrratd,rio, sob pena de ndo conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnaqao ao ato convocat6rio, ser6 designada nova data para
lsalizagio do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se houverem.

9.3.1 ' Ndo sendo possivel a decisdo administrativa perlinente antes da data fixada para
a realizagio deste Pregeo, deverd o impugnante participar normalmente do certame at6
que haja o mdrito relativo a impugnagAo.

9'4 - A manifestagdo da intenqE.o de interpor recurso, pleiteada pela licitante devera ser
feita o Pregoeiro imediatamente ap6s a declaragd.o do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestagdo explicitar6, necessariamente, a motivageo
consistente que ser6 li'.ins''nsll6 avariada pelo pregoeiro, o qual decidird pela sua
aceitaga.o ou nlo.
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9.6 - A falta de manifestagio imediata e motivada da inteng6o de interpor recurso pela
licitante, implicar6 na decad€ncia desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto
d (s) licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias riteis para a
apresentaqao das raz6es recursais escritas, dirigidas o pregoeiro, e esta-ra disponivel ds
demais licitantes classificadas, para impugn6-lo ou nd.o, apresentando suas
contrarraz6es em ate 03 (tr€s) dias riteis, contados do t6rmino do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata em cart6rio dos autos do preg6o.

9.8 - As [citantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficardo intimadas a faz€-lo
desde a reuniio de realizagio deste Pregdo.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receber6 o recurso, declarando o seu efeito
suspensivo, e encaminhard d Procuradoria Juridica para an6lise e p€rrecer, sendo a
decisdo proferida pela autoridade competente responsavel pela homologagdo da licitagdo.

9.1O - O provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente implica tio
somente a invalidagdo daqueles atos que n6o sejam passiveis de aproveitamento.

9.11 - Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade competente poderd adjudicar o objeto do pregdo i licitante vencedora, e em
consequencia homologar o procedimento licitat6rio.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREQOS
1O.1 - Homologada a licita
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarao os preQos a serem praticados,
com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocad.as, vierem
celebrar contrato para fomecimento dos produtos, nas condigdes definidas neste edital e
seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fomecer os
produtos pelo prego do primeiro menor prego, obedecido d ordem de classificaqdo e os
qu antitativo s propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocar6. formalmente as fornecedoras, com anteced.€ncia minima de
03 dias riteis, informando o loca1, dia e hora para a reunido e assinatura da Ata de
Registro de Pregos.

10.2.1 - O ptazo acima citado poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for soricitado pela fomecedora convocad.a, Jesde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Comissdo de Licitagdo.
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1o.3 - colhidas is assinaturas, o Departamento de Licitag6es e compras providenciari a
imediata publicagSo da Ata no Didrio Oficial do Municipio.

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

1o.5 - caso a fornecedora primeira crassificada, ap6s convocagdo, nio comparecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de preqos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocard as demais licitantes, na ord.em de classificaq6.o.

10'6 ' Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagao para a assinatura de Ata de Registro de pregos e Fornecimento, as licitantes
estarao [beradas dos compromissos assumidos.

1o'7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vig6nci a r2(dozel
meses, a contar da data de publicagd.o de seu extrato.

1 1.1 - .{ .{ra de Re
Social na qualidade de Usu6rias da Ata.

11.2 - CaberA a Usu5ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fornecimento, incrusive
aplicagdo das saag6es previstas neste edital.

11'3 - As UsuSrias da Ata deverdo informar ao orgio Gerenciador do Sistema deRegistro de Pregos, do ndo comparecimento da fornecedora para a retirada da nota deempenho ou instrumento equivarente, conforme o caso, visando d convocagdo dos
remanescentes e aplicaga.o das penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

l1'4 - Poderd utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer orgao ou entidade de
lutr-os ^municlpios 

que nio tenha participado do certame, mediante pr6via consurta aoOrgdo Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.

11'4'1 - As Ades6es previstas na forma do item acima ndo poderd.o exced.er ao quintuplodo qua:rtitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgaogerenciador e 6rg6os participantes, independente do ntmero de 6rgdos ndo parlicipantes
que aderirem.
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11.5‐ O Re」 strO de Precos sera fo....altto por hte....edO da Ata de Re」 strO de
Precos,na fo....a dO Ancxo VI,nas cond95es pre、■stas neste edtal

ll.6 ‐ O Murucipio dc Sidrol`コ 1(五a nao sc obnga a f―ar contrata95es onundas do
Sistcma Rc」strO dC Pre9os,icando― he facultada a ud膨 強9aO de outros mcios para
aquid9ao de item, rcspeitada a le」 slacaO reladva as ldta95es, sendo asscgurado ao
bencicittio do Reglstro de Prc9os prcfcttncia em lgualdade de condcOes.

12.DO FORNECIMENTO,DO LOCAL DE ENTRECA,ACEITE E RECEBIMENTO.
12.1 - Cada fomecimento deverA ser efetuado mediante solicitagio por Cicrito,
formalizada pela Secretaria Municipal de Assist6ncia Social dela devendo constar: a data,
o valor unit5rio do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
praz,o, o carimbo e a assinatura do respons6vel, sendo efetuada diretamente a empresa
contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o nfmero de
refer€ncia da Ata.

12.2 - A(s) fomecedora(s) classifrcada(s) Iicara (no) obrigada(s) a atender as ordens d.e
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

12.3 ‐ o bg21 da entrera dos produtos sera estabelecido em cada O二塁08n de
Fomecimento,confome o ITEM.,odendo ser na sede da unidade reg塾 菫sitanig Q聖
em local em que esta indlcari sempre dentro do Munici,lo de Sidronndlaノ MS。

12.3.1 - O prazo de entrega serd conforme solicitaQao do 6rgdo/entidade requisitante,
nio podendo ultrapassar l2(dozrl horas ap6s a solicitagdo da Secretaria Municipal de
Assist6ncia Social, obedecida a qualtidade solicitada.

12.3.2 - o recebimento dos produtos se efetivarA, em conformidade com os efis. z3 a76
da l,ei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

af Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo das especificag6es, mediante
"Termo de Aceite Provis6rio";

bf Definitivamente, ap6s a verificag6o da qualidade, quantidade, caracteristicas,
especifrcag6es dos produtos, e conseqtrente aceitag5o pela equipe responsavel, no pra".o
m6ximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de Aceite Definitivo".
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12.3.3 - Serdo recusados os produtos que nao estejam em perfeito estado e que neo
atendam as especilicag6es constantes neste edital e/ou que nao estejam adequados para
consumo.

12.4 - Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar ndo receber ou neo
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, to prazo de 05 (cinco) dias riteis,
a Administragio convocarA a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

L2.6 - A segunda classifrcada s6 poder6. fornecer 6r Administragdo quando a primeira
classilicada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.7 - Os produtos, objeto desta licitagdo, deverao ser entregues acompanhados de notas
frscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagdo, dela devendo constar o
nfmero da Ata de Registro de Pregos, o produto, o valor unit6rio, a quantidade, o valor
total e o local da entrega, al6m das demais exig€ncias legais.

12.8‐ Reladvalrnentc ao disposto no presentc t6pico aphcam― se, subsi(Iarlallnente,no
que couber, as disposicoes da Lci n°  8078 dc l1/09/90 - C6dgo de Defcsa do
Consunlldor

12.fO - As despesas relativas a entrega dos produtos correr6.o por conta exclusiva da
usudria da ata.

13.1 - As obrigag6es decorrentes do fomecimento dos produtos constantes do Registro
de Pregos serio firmadas com o Municipio de Sidrol6ndia, observada as condig6es
estabelecidas neste edital e no que dispde o art.62 da Lei Federal n.. 8.666/93, e serA
formalizada atrav6s de:

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

bl Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando
presentes obrigagdes futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Pregos (Anexo M) 6 parte integrante deste edital, cujas
condig6es deverSo ser mantidas na sua integralidade.
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13.2‐ O prazo para a rctrada da nota de empenho c/ou asShatura da Ata sera de 05

(ChC。)dias iteis,contados da convocaca。 .

13.3 ‐ Os quandtadvos de fomecmento serお  os fxados em nota de cmpcnho c/Ou
contrato e,observarao obHgato五 anlente os valorcs reglstrados em Ata de Rc」strO de
Pre9os

13.4‐ A licitante vencedora nao podera subcOntratar subempreitar,ceder Ou transferlr,

total ou parciahnente o o●ctO da presente五 cita9お .

14.DO PttEcO E UVISA0

‐

14.1 - os pregos registrados ser6.o fixos e irreajustdveis durante a vig€ncia da Ata de
Registro de Pregos.

14.2 - Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Pregoeiro notificard a fomecedora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando d negociagio para a redugio de pregos e sua adequagao ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociagdo de redugdo dos pregos, o pregoeiro
formalmente desonerard a fornecedora em relagdo ao item e cancelar6 o seu registro,
sem prejuizos das penalidades cabiveis.

14.4 - Simultaneamente procedera a convocagao das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.

14.5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item poder6. a
Prefeitura Municipal de Sidroldndia - MS, solicitar nova licitagio para a aquisiqio do
produto, sem que caiba direito de recurso.

15.DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento, decorrente do fome
efetuado mediante crddito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo dos produtos, apos a apresentagao da respectiva
documentagdo frscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispde o
arr. 40' inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da Lei n'
8.666 /93 e alteragSes.

Rua Sao Paul。 ,964 Centro CEP:79170-000
Fone7Fax:(067)3272-7400
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L5.2 - Os pagamentos somente serao efetuados ap6s a comprovagao, pela(s)
fomecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigag6es pzrra com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentagdo das Certid6es Negativas de D6bito com o
INSSecomoFGTS.

15.3 ' Ocorrendo erro no documento da cobranga, este ser6 devolvido e o pagamento
serd sustado para que a fornecedora tome as medidas necess6rias, passando o ptazn
para o pag€rmento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

\- 15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de
Compras, a seu critdrio, poder6 devolv6-la, para as devidas correg6es, ou aceita-la.

15.5 - Na trip6tese de devolugdo, a nota frscal/fatura serd considerada como ndo
apresentada, para fins de atendimento das condig6es contratuais.

15.6 - Na pend€ncia de liquidagio da obrigagio financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor ser6. descontado da fatura ou cr€ditos existentes em
favor da fornecedora.

15.7 ' A Administragao Municipal ndo pagard, sem que tenha autorizag6o pr6via e
forma-l nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou nio instituigdes financeiras.

16.8 ' os eventuais encargos Iinanceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobserv6ncia, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva
responsabilidade.

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

16,1 - Pelo d."cu-pri-.r,
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou d.ocumento
equiva-lente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficard a fornecedora, a juizo do orgio Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, sujeito ds seguintes penalidades:

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

Rua 36o Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3212-7400
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II - Cancelamento do prego registrado;

III - SuspensS,o tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contrataj com
a administragdo por prazn de atC OS (cinco) anos.

16'2 - As sang6es previstas nos incisos alteriores poderdo ser apricadas
cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execug6.o do objeto:

I - Multa morat6ria de l% (um por cento), por d.ia util, sobre o valor da prestaqao em
atraso at€ o d6cimo dia;

II - Rescis'o unilaterar do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do prego registrado.

16'4 ' Por inexecugio total ou execugS.o irregular do contrato de fornecimento ou deprestagEo de servigo:

I - Advert6ncia, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente d parte nao cumpdda ouda totalidade do fomecimento n6o executado pela fornecedora;

III - suspens1o tempor6ria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar coma administragdo pot ptazn de at6 OS (cinco) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para ricitar ou contratar com a Administragao p0brica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinarrtes da punigdo ou at6 que sejapromovida a reabilitagdo pera.nte a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

16'5 ' A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntanente
com as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo darescisSo unilateral do instrumento de qiuste por qualquer das hip6teses p.""".it"" ,ro"art.77 a 8O da Lei Federal n" 8.666/93.

16.6 - Apresentaeao de documentagio falsa, nao manutengdo da proposta ecometimento de fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominagoes legais:

Rua Sao Paul。 ,964 Cento cEP:79170‐ 00o
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400
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I - suspensao tempor6ria de participagao em licitagao ou impedimento de contratar com
a Administragdo de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

L6'7 ' A empresa que neo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo
m6ximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notificagdo ensejar6. tamb6m a aplicagdo dapena de suspensdo tempordria de participagdo em ricitagEo ou impedimento de contratar
com a AdministragS0 priblica deste Municipio, enquanto n60 adimplida a obrigagdo.

16'8 ' Fica garantido a fomecedora o d.ireito pr6vio da citagdo e de ampla defesa, norespectivo processo, no pra?a de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificagdo oupublicagio do ato.

16'9 ' As penalidades somente poder'o ser rerevadas ou atenuadas pela autoridadecompetente, mediante aplicagdo do principio da proporcionalidade, em raz6o decircunstdncias fundamentadas em fatos.eais e co-p.ovadas, desde que requeridas porescrito e no prazn m6ximo de os (cinco) dias tteis da data "- q,." for nltifrcada dapretensao da Administragdo priblica deste Municipio da aplicagdo da pena.

16'10 - As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, aaotadas no certificado deRegistro Cadastra-l deste Municipio.

16'11 ' competir6 a secretaria Municipar de Assist€ncia Sociar, na quaridade dedetentora da Ata de Registro de pregos a apricagao das penaridades previstas no subitem17. I e seus incisos, e no inciso lll, subiterrr 12.3.

16'12 - A penalidade estaberecida no inciso III do subitem 16.4 ser6 de compet€nciaexclusiva da autoridade mdxima da prefeitura Municipar de Sidrol6ndia - MS, facultada aampla defesa, na forma e no pr.ao estipurado no subitem 16.g, podendo a reabilitagdoser concedida mediante ressarcirnento dos prejuizos causados e depois de decorridos oprazo de sangao minima de 02 (dois) anos

16'13 - o orgdo Gerencia.<ror do Sistema de Registros de pregos, na qualidade deresponsdrvel pelo controle do cumprimento das of,rigag6es relativas ao fornecimentocaberd a aplicagdo das demais penalidades previstas no instrumento de convocagdo.

16'14 ' As impofta,cias rerativas as multas deverdo ser recolhid.as d conta do Tesourodo Municipio de Sidrol6Lndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170-Ooo
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17. DO CANCELAMENTO DO pRrgo REGTSTRADO
17.1 - A Ata de Registro de prego 

"e.@prazn de vig6ncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e,
Prefeitura Municipal Sidrolindia quando:

17.1.1 - A ticitante ndo formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nio
retirar o instrumento equivalente rlo pram estipulado ou descumprir exigencias da Ata
de Registro de Pregos, sem justificativa aceit6vel;

17.1.2 - ocorrer qualquer das hipoteses de inexecugdo totar ou parcial do instrumento
de ajuste;

17'1'3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nio houver
€xito na negociagdo;

L7.1.4 ' Der causa a rescisio administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos
por motivos elencados no art. 7g e seguintes da tei n. g.666/g3;

17.1.5 - Por razeo de interesse pribtco, devidamente motivado.

l7'2.' cancelado o Registro de prego induzird na convocagao da fornecedora com
classificagdo imediatamente subsequente.

17.3 - Serd assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, contados da notifcagdo ou publicagdo.

18.1 - As desRes
secretaria Municipar de Assistencia Sociar, usu6ria da Ata de Registro de pregos, cujos
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de
empenJro, contrato ou documento equivarente, observada as condig6es estaberecidas
neste edita-l e ao que disp6e o arttgo 62, da l,ei Federal n"g.666 /93 e alierag6es.

por decurso do
por iniciativa da

19. DAS DTSFOSTQOES rnrars

18. DA DOTAqAo onqeuenr

19.1 - SerAo a"
legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
prego global ou unitdrio por lote simb6lico, irris6rio ou cotagao de valor zero.

Rua 56o Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067') 3272-7400
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19,2 - tr facultada o pregoeiro ou i autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, a
promogao de .liligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao d.o processo,
vedada a inclusio posterior de documento que deveria ser apresentado em sessdo
ptblica da licitagio.

19.3 - Fica assegurado a secretaria Municipal de Administragdo, no interesse da
administragdo, anular ou revog€rr, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licita9ao, observada as disposigdes contidas no art. 49 da Lei n. g.666 /g3 e arts. 17 e lg
do Decreto Municipal n. 115/2013.

19'4 ' Ap6s a apresentaeao da proposta, ndo caberd desist€ncia, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 ' As licitaites s5o responsaveis pela frdelidade e legitimidades das informag6es e
dos documentos apresentados em quarquer fase da ricitaqdo, bem como, pelo custo da
preparaeao e apresentaQao dos documentos, independentemente do resultado do
processo licitat6rio.

19.6 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeea a
reaTlzaqAo do certame na data marcada, a sess5.o serd automaticamente transferida para o
primeiro dia ttil subsequente, no mesmo hor6rio e local anteriormente estabelecido, salvo
comunicagSo 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 pr.rzos em dias de
expediente.

19.8. o desatendimento de exigEncias formais n6o essenciais, nao importard no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferigdo de sua quarificagdo e da exata
compreensao de sua proposta, durante a realizaqao da sessdo ptblica da licitagdo.

l9'9. As nonnas que disciplinam esta ricitagio serd.o sempre interpretadas em favor da
amPtagao da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que
regem a lei.

19'10' o ato de homologag,o do procedimento ndo confere o direito a contratagao.

19'11' os casos omissos serdo resorvidos pero (a) pregoeiro (a) com base na legislagdo
vigente.

Rua Sao Paul。 ,964 Cento cEP:79170‐ 00o
Fone/Fax:(o67)3272-7400
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19。 12. Os envelopes contendo a “documenta9ao c prOpostas" e嚇 adaS dO Certanle
flcarao a dsposicao dos uciantes Pclo prazo maκ ぼno de 15 (quinZe)diaS iteis do
encerramento da lcita9め ,ap6s este pe亘odo serao destruidos.

19.13. Qualquer atO declarat6五o nao aprescntado em qualquer fase do tomeio
ucitat6五 o,podendo o credcnciado represcntante preencher a declara9お no momento da
sessao.

19。 14. As decisOes do prcgoero serao cOndderadas dciniuvas somcnte ap6s
homologacao do proceditnento pelo Secretarlo Muicipal de AsdsCnda Social.

19.15. Info....ac5es ou esdarccmentos adcionals sobre a presente Ⅱcttacao sOmente
sera admiddas por es..ito,enderecadas o Pregoc■ ro,c可 o endere9o e a Rua Sao Paulo,n°
964,Centro,CEP 79170-000,neste Municipio,ate o segundo dla que anteceder a data
dc recebhnento dos envelopes l e II no hor力do de 7h00血 as llhoOn」h horas

19。 16‐ No mesmo endereco mencionado no subitcm ante五 or,っodera ser exalnttado o
Edltal e O Temo de Referencia,sendo que sera cobrada a taxa no valor dc RS 30,00(面 n―

ta reds〕 ,para Obtenca)dO instrumento convocat6五 o

19。 17. Fica eleitO O fOrO da cidade de Sidrolanda, Estado de Mato GrOssO do Sul,

renunciando de qualquer outro, por mas prlmc」 ado que seJa para processar as
questOes rcsultantes desta licita9ao c que nio Possaln ser dlrlmida… iStradvallllente

,MS,25 de abd de 2018

saO Paul。 ,964 CentrO CEP:79170‐000
Fone7Fax:(067)3272-7400
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PROCESSO ADMIMSTRATTVO N' 1870/2018
PRDGAO PRESENCTAL N' O19/2O18

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

OBJEN): Registro de pregos para AquisigSo de gdneros alimenticios - hortifruti' frutas e

verduras - para atender a Secretaria Municipal de Assist€ncia social, com fomecimento

parcelado, 
"orr"r-o 

previsto pata 12 (doze) meses e de acordo com as especificaQ6es e as

respectivas quantidades constantes no Anexo II deste Edital'

JUSTII'ICATWA: Aquisigdo de hortifrutis, frutas, verduras e legumes em geral' para uso

de12meses,conformeanecessidadedaSecretaria,CRASJandaia,CRAS56oBento'
GRAS Cascatinha, acolhimento adulto e infantil da Prefeitura. A entrega serd semanal em

quantidade conforme a necessidade da Secretaria em bom estado para consumo com

identificaQio de peso no ato da entrega'

PRAzlO MA:mlO PARA OS FORNECIMENTOS: l2(doze) horas a contar da solicitaqdo

da Secretaria.

ADJITDICAQAo DO o&IEfO: menor preQo unit6rio.

obs: o pedido das mercadorias ser5. de acordo com a necessidade atrav6s de ordem de

compra. No momento da entrega do produto, ser6o verificadas as quantidades e condi-

q6es dos produtos, caso esteja em desacordo com o produto licitado ser6 devolvido ao

fornecedor e o mesmo devera efetuar a troca.

PRF4OS REFERENCIAIS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDN)E:

Sob pena de desclassificagao os valores deverdo respeitar os seguintes pregos m6xi-

mo para cada item, a seguir elencados:

Rua Sるo Paulo,964 Cento CEP:79170-000
Fone Fax:(067)3272‐ 7400

lTEM PRODUTO UNID. QUANT.
VALOR ME‐

D10

VALOR TOTAL MARCA

01

TOMATE SAtAoA - 1r Qualida-

de, tamanho m6dio a grande,

tenros, casca integra, sem dani_

ficag6es fisicas, perfeito estado

de desenvolvimento do aroma,

cor e sabor pr6prios da varieda-

de e esp6cie, grau de evolugeo e

tamanho tal que lhe permite

suportar, vas, rachaduras, cortes

KG 5000 3,75 18750,00

‐
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e perfurac6es, peso e tamanho
padrio.

02

EATATA COMUM TIPO INGTESA

LAvADA - 1. qualidade, fresca,

compada, firme na coloraCSo,

uniforme, especial, lavada ta-
manho m6dio e uniforme, per-

feito estado de desenvolvimen-

to, tenra, cor e sabor pr6prios

da variedade e espdcie, grau de
evoluCao e tamanho tal que lhe
permite suportar, vas, rachadu-

ras, cortes e perfuraC6es, peso e

tamanho padreo.

KG 2000 2,10 4200,00

03

CEBOLA ROXA - 1r eualidade
tamanho mddio e uniforme,
perfeito estado de desenvolvi-
mento do aroma cor e sabor
pr6prio da variedade e esp€cie
grau de evolugao e tamanho tal
que lhe permite suportar, vas,
rachaduras, cortes e perfura-
g6es, peso e tamanho padreo.

KG 100 3′90 390,00

04

CEEOIA NACIONA|- - 1r euati-
dade tamanho mddio e unifor-
me, perfeito estado de desen-
volvimento do aroma, cor e
sabor pr6prio da variedade e
espdcie grau de evolugeo e

tamanho tal que lhe permite
suportar, vas, rachaduras, cortes
e perfurac6et peso e tamanho
padrao.

KG 2000 3,00 6000,00

05

CENOURA - 1. Qualidade tarn-+
nho mddio e uniforme, sem
folhas, casca integra, sem ra-
chadura, sinais de apod.ecimen-
to ou suiidades, perfeito estado
de desenvolvimento do aroma,
cor e sabor pr6prio da variedade
e espdcie.

КG 2000 2,40 4800,00

06

PCPiNO ― cOr verde escura′

propr10  para  consumo′   sem
SuJdades′ sem partes mu「chas′

amareladas Ou ressecadas, no

grau m6x mo de evolucぅ。 de

KG 500 2,90 1450,00

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP:79170‐Ooo
Fone/Tax:(o67)3272‐ 7400
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tamanho aroma e sabor da

esp6cie, uniformes e com bri-

lhos.

07

ALFACE tlSA - MaCo cor verde

escura, sem folhas murchas ou

machucadas, folhas integras,

pds grandes.

MAc0 1000 2,30 2300,00

08

AIFACE AMERICANA - Mago cor
verde escura, sem folhas mur-

chas ou machucadas, folhas

integras e p6s grandes.

MAcO 1000 2,80 2800,00

09

COUVE EM FOlrlAS - Cor verde

escura, folhas integras, sem

folhas murchas ou machucadas,

maCo com 10(dez) folhas.

MAcO 900 2,10 1890′ 00

10

MAND!OCA     DES“ CADA
CONGEIADA EM PEDAcO ―

Adequada  para  co2imento  e

consumo, sem sulidades ou

sinais de apodrecimento

KG 500 4,50 2250,00

11

SALSINHA - Cor verde escura,

pr6pria para consumor maCos

m6dio, sem sujidades, partes

murchas, amareladas ou resse-

cadas.

MAcO 500 2,20 1100,00

12

ABOBRINHA― Formato caracte―

ristico, sem partes amassadas,

mofadas ou perfuracOes

KG 200 3,75 750,00

13

ACEIGA - Com capa, cor e odor
caracteristicos, tamanho mddio,

sem folha murcha, machucadas

ou 5inais de apodrecimento.

MAcO 300 4,35 1305,00

14

PIMENTAO AMARELO ‐ Cor
Amarelo,p“ prio para consumo′

sem sulidades,partes murchas′

amareladas ou ressecadas

KG 30 12,60 378,00

15

PIMENTAO VERMEI.HO . COr

vermelha, pr6prio para

consumo, sem sujidades, partes

murchas, amareladas ou
resSecadas.

KG 30 12,60 378,00

16

flME^ITAO vEnDe - Cor verde
Escura, pr6prio para consumo,
sem sujidades, panes murchas,

amareladas ou ressecadas.

KG 100 4,90 490,00

17
A868oRA cABonA - Em f.*ra-
to caracteaistico, com cascas

KG 200 2,40 480,00

Rua Sao Paul。 ,964 Centro CEP:79170‐000
Fone′Tax:(o67)3272‐ 7400
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verdes escuras, firme interior
alaranjado, sem partes amassa-

dos ou com mofo, perfurag6es

ou sinais de apodrecimento.

18

REPOLHO ROXO - Com capa cor

e odor caraderistico, em tama-

nho m6dio, sem folhas murchas,

machucadas ou sinais de apo-
drecimento.

KG 200 3,40 680,00

19

VAGEM - Com capa cor e odor
caracteristico, em tamanho

mddio, sem folhas murchas,

machucadas ou sinais de apo-
drecimento.

KG 500 10,50 5250,00

20

BETERRABA - 1'qualidade espe-

cial lavada tamanho grande e

uniforme perfeito estado de
desenvolvimento, tenra cor e

sabor pr6prios e espdcie grau de

evolugSo e tamanho tal que
permite suportar, vas, rachadu-

ras, cortes e perfuraf6es, peso e

tamanho padrio.

KG 2000 2,20 4400,00

21

ESPINAFRE - Em mago com
verde escuro, sem sujidades,
panes murchas, amareladas ou
ressecadas.

MAcO 200 3,50 700,00

22

BROcoUs JApoNEs - Em rnaco

mddio com cor verde escuro,

sem sujidades, panes murchas,

amareladas ou ressecada5.

UN 100 5,90 590,00

23

CEBOLINHA - Cor verde escura,
pr6pria para consumo, mago em
tamanho m6dio, sem sujidades,
partes murchas, amareladas ou
ressecadas.

MAcO 500 2,40 1200,00

24

RUCUIA - Em maqo com cor
verde escuro, sem sujidades,
partes murchas, amareladas ou
ressecadas.

MAcO 500 2,80 1400,Oo

25

HoRTEIA - e, M<o-co.lo,
verde escurO′ sern sujidades′

partes murchas, amareladas ou
ressecadas.

MAcO 300 2,90 870,00

26
tttUAO rul - Cor ver+ e ro,
sem suiidades, panes murchas,

KG 100 3,00 300,00
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amareladas ou ressecadas.

27

EATATA DOCE - Tamanho m6-

dio, com cor e cheiro caracteris-

ticos, casca integra, sem racha-

dura, sinais de apodrecimento

ou sujidades.

500 KG 1050,00

28

EERlillELA - Tamanho mddio,

com cor e cheiro caracteristicos,

casca integra, sem rachadurd,

sinais de apodrecimento ou

sujidades.

KG 100 3,60 360,00

29

GENGIBRE - Tamanho m6dio,

com cor e cheiro caracteristicos,

casca integra, sem rachadura,

sinais de apodrecimento ou

sujidades.

КG 7,50 375,00

30

TARANJA - Com cor e cheiro

caracteristicos, fruta suculenta

em tamanho m6dio, sem sinais

de apodrecimento ou partes

murchas-

KG 4000 1,49 5960,00

31

SANANA NANICA - Cor amarela,

com Srau de amadurecimento

adequado para consumo, sem

sinais de apodrecimento, amas-

sados ou perfeig6es, Em penca

frutos com 60% a 80% de matu-

raeeo climatizada, uniformes, no
grau miximo de evolugao no

tamanho, aroma e sabor da

especie sem ferimento.

KG 4000 2,49 9960,00

32

MAMAO FORMOSA . 1' QUAIi-

dade tamanho mddio e unifor-
me fruto com 80 i 90% do grau

de maturageo, perfeito estado

de desenvolvimento cor e sabor
prdprios da variedade e especie,

amadurecimento adequado para

consumo sem sinais de apodre-
cimento ou machucados.

KG 4000 2,60 10400,00

33

MELANCIA - 1" Qualidade tipo
madura com peso minimo de 8
kg no grau maximo de evolugeo

no tamanho aroma e sabor da

esp6cie sem ferimentos ou
defeitos firmes livres de resi-

UN 2000 13,52 27040,00

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‐000
Fone7Fax:(067)3272-7400

ー
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duos fenilizantes, com cheiro

caracteristico suculento sem

sinais de apodre€imento panes

danificadas ou sujidades.

34

ABACAXI HAVAI - Tamanho

M€dio, sem sinais de apodreci-

mento, machucados, suiidades

ou perfurag6es, com casca

integra, em estigio de matura-

g5o pr6prio para consumo.

UN 500 4,30 2150,00

35

ME麟O AMARELO‐ Em grau de

matura9うo Pr6pria para consu―

mo, CO m casca integra, sem

sinais de apodrecimento.

KG 500 1350,00

36

PERA - Com cor e cheiro carac-

teristicos, tamanho pequeno′

sem sina is de apodrecimento.

KG 500 8,80 4400,00

37
MORANGO - Com cor e cheiro

caracteristicos, tamanho mddio,

sem sinais de apodrecimento.

КG 14,95 747,50

38

MARACUJA - Com cor e cheiro

caracteristicos, tamanho mddio,

sem sinai5 de apodrecimento.

KG 9,10 455,00

39

UVA - Com cor e cheiro caracte-

risticos, tamanho m6dio, sem

sinais de apodrecimento.

KG 200 8,70 1740,00

40

REPOLI{O VERDE - Com capa,

sem folhas murchas ou machu-

cadas, sem sinal de apodreci-
mento, cor e odor caracteristi-

cos. 1r primeira qualidade,

tamanho grande e uniforme,

cabeta fechada, perfeito estado

de desenvolvimento do aroma,

cor e sabor pr6prios da varieda-

de e esp6cie, grau de evolugio e

tamanho tal que lhe permita

suportar a manipula!5o, com
aus€ncia de suiidades, parasitas

e larvas aderentes i superficie
externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou corpos
estranhos e intactos. O trans-
porte e a conservagao devereo
estar em condlgoes adequadas
para o consumo.

KG 3000 2,10 6300,00
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Secret6rio
JUNIOR SOARES
de PlaneJamento, Adrniaistragdo
e Flnangas

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‐000
Fone/Fax:(067)3272-7400

41

AtHo GRAUoo - Embatagem de

500 Gramas - lsenta de mofo,

livre de parasitas e substancias

nocivas. Prazo de validade de 06

meses a partir da data da entre-
ga.

KG 500 14,70 735Q∞

VALOR TOTAL RS 144 738,50
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ANEXo II― FO… O PADRONIZADO DE PROPOSTA
P― Ao P― EN¨ N0019/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N。 1870′ 2018

FORNECEDOR CNPJノ MF

O&IB[O: Registro de pregos para a seleQao
Administragio Priblica, objetivando aquisigdo de
e verduras - para atender a Secretaria Municipal
parcelado.

da proposta mais
g€neros alimenticio s

de Assist6ncia Social,

vantajosa para a
- hortifruti, frutas
com fornecimento‐

‐

ITEM PRODUTO UN:D QUANT. VATOR MEDIO VALOR TOTAL MARCA

01

TOMATE SALADA - 1. quali-

dade, tamanho m6dio a

grande, tenros, casca integra,

sem danificaq6es fisicas,

perfeito estado de desenvol
vimento do aroma, cor e

sabor pr6prios da variedade e
esp6cie, grau de evolugSo e

tamanho tal que lhe permite

suportar, vas, rachaduras,

cortes e perfurag6es, peso e

tamanho padreo.

KG 5000

02

BATATA COMUM TIPO IN.
GLESA IAVADA - 1. Qualida-
de, fresca, compacta, flrme
na coloraceo, uniforme,

especial, lavada tamanho
m6dio e uniforme, perfeito
estado de desenvolvimento,

tenra, co. e sabor pr6prios da

variedade e esp6cie, grau de
evolugSo e tamanho tal que

lhe permite suportar, vas,

rachaduras, cortes e perfura-

C6es, peso e tamanho pa-

dreo.

KG 2000

03

CEBOIA RO)G - 1! Quatidade
tamanho mddio e uniforme,
perfeito estado de desenvol-
vimento aroma e

sabor pr6prio da variedade e

KG 100

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‐000
Fonerax:(o67)3272‐ 7400
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espicie grau de evoluqao e
tamanho tal que lhe permite

suportar, vas, rachaduras,

cortes e perfuraq6es, peso e

tamanho padrao.

04

cEBOtA NAC|OiIAL - 1r

Qualidade tamanho mddio e

uniforme, perfeito estado de

desenvolvimento do aroma,

cor e sabor prdprio da varie-

dade e esp6cie grau de evo-

lugeo e tamanho tal que lhe
permite suportar, vas, racha-

duras, cortes e perfurag6es,

peso e tamanho padrao.

KG 2000

05

CENOURA - 1e Qualidade
tamanho mddio e uniforme,

sem folhas, casca integra,

sem rachadura, sinais de
apodrecimento ou suridades,
perfeito estado de desenvol-

vimento do a.oma, cor e

sabor pr6prio da variedade e

especie.

KG 2000

06

PEPII{O - cor verde escura,
proprio para consumo, sem

sujidades, sem partes mur-
chas, amareladas ou resseca-

das, no grau m6ximo de
evolugeo de tamanho aroma
e sabor da esp6cie, uniformes

e com brilhos.

(G 500

07

AI.FACE L|SA - MaCo cor
verde escura, sem folhas
murchas ou machucadas,

folhas intetras, p6s grandes.

MACO 1000

08

ALFACE AMERICANA - Mago

cor verde escura, sem folhas

murchas ou machucadas,

folhas integras e p6s grandes.

MAgO 1000

09

COUVE EM FOUIAS - Cor

verde escura, folhas integras,

sem folhas murchas ou ma-

chucadas, mago com 10(dez)

folhas.

MACO 900

10 MANDIOCA DESCASCADA KG 500
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CONGELADA EM PEDAcO―

Adequada para co2imento e

consumo′ sem sulidades ou

sinais de apodrecimento

11

SALSIIIHA - Cor verde escu-

ra, pr6pria para consumo,

magos mddio, sem sujidades,

partes murchas, amareladas

ou ressecadas.

MAcO 500

12

ABOBRINHA - Formato ca-

racteristico, sem partes

amassadas, mofadas ou
perfurag0es.

κG 200

13

ACETGA - Com capa, cor e

odor ca racteristicos, tamanho

m6dio, sem folha murcha,
machucadas ou sinais de

apodrecimento.

MAcO 300

14

PtMEurAo AMARELo - cor
Amarelo, pr6prio para con-
sumo, sem sujidades, partes
murchas, amareladas ou
ressecadas.

КG 30

15

P!MENTAO VERMELHO‐ COr

vermelha, proprio para

consumo′ sem sulidades,

partes murchas, amareladas

ou ressecadas.

KG

16

P:MENTAo vERDE ‐ Co「

Verde Escura, pr6prio para

consumo′ sem sujidades,

partes murchas, amareladas

ou ressecadas.

KG 100

17

AB6EoRA cagorA Em

formato caracteristico, com
cascas verdes escuras, firme
interior alaranjado, sem
partes amassados ou com
mofo, perfurac6es ou sinais

de apodrecimento.

КG 200

18

REPOLHO ROXO - Com capa

cor e odor caracteristico, em
tamanho mddio, sem folhas
murchas, machucadas ou

sinais de apodrecimento.

KG 200

19
VAGEM - Com capa cor e

odor caracterlstico, em ta-
КG 500

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‐000
Fone/Tax:(067)3272-7400
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V

manho mddio, sem folhas

murchas, machucadas ou

sinais de apodrecimento.

20

BETERRABA - 1'qualidade
especial lavada tamanho
grande e uniforme perfeito

estado de desenvolvimento,

tenra cor e sabor pr6prios e
esp6cie grau de evolugeo e
tamanho tal que permite

suportar, vas, aachaduras,

cortes e perfurac6es, peso e

tamanho padrSo.

KG 2000

21

ESPII{AFRE - Em mago com
verde escuro, sem sujidades,

partes murchas, amareladas

ou ressecadas.

MAcO 200

22

BRoCOI.IS JAPONES - EM

maco m6dio com cor verde

escuro, sem sujidades, partes

murchas, amareladas ou
ressecadas.

UN 100

23

CEBOI,INHA - Cor verde escu-

ra, pr6pria para consumo,

mago em tamanho m6dio,

sem sujidades, partes mur-

chas, amareladas ou resseca-

das.

MAcO 500

24

RUcUtA - Em maco com cor
verde escuro, sem sujidades,

partes murchas, amareladas

ou ressecadas.

MAcO 500

25

HORTELA - Em MaCo com cor
verde escuro, sem sujidades,

partes murchas, ama.eladas

ou ressecadas.

MAcO 300

26

L:MAO TAm ‐ COr verde

escuro,sem suj:dades,Partes

murchas,   amareladas  ou

ressecadas

KG 100

27

BATATA DOCE - Tamanho
m€dio, com cor e cheiro
caraderisticos, casca integra,

sem rachadura, sinais de
apodrecimento ou sujidades.

500 КG

28 BER!NJELA‐ Tamanho m6diO′ KG 100

Rua Sao Pau10,964 CcntrO cEP:79170-000

FoneFax:(067)3272‐ 7400
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com cor e cheiro caracteristi-

cos, casca integra, sem ra-

chadura, sinais de apodreci-

mento ou sujidades,

29

GENGIBRE - Tamanho mddio,

com cor e cheiro caraderisti-
cos, casca integra, sem ra-

chadura, sinais de apodreci-

mento ou sujidades.

KG

30

IARAN.,A - Com cor e cheiro

caracteristicos, fruta suculen-
ta em tamanho m6dio, sem

sinais de apodrecimento ou
partes murchas.

КG 4000

31

EANANA NANICA - Cor ama-
.ela, com grau de amadure-

cimento adequado para

consumo, sem sinais de

apodrecimento, amassados

ou perfei!6es, Em penca

frutos com 60% a 80% de
maturagSo climatizada, uni-
formes, no grau mdximo de
evolucao no tamanho, aroma
e sabor da esp6cie sem feri-
mento-

KG 400o

32

MAMAO FORMOSA . T
Qualidade tamanho mddio e
uniforme fruto com 80 i 90%

do grau de maturageo, per-

feito estado de desenvolvi-
mento cor e sabor pr6prios

da variedade e esp6cie, ama-
durecimento adequado para

consumo sem sinais de apo-
drecimento ou machucados.

KG 4000

33

MELANCIA - 1" Quatidade

tipo madura com peso mini-
mo de 8 kg no grau miximo
de evoluteo no tamanho
aroma e sabor da esp6cie

sem ferimentos ou defeitos
firmes livres de residuos

fertilizantet com cheiro
caraderistico suculento sem

sinais de apodrecimento

UN 2000

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170-OIXl

Fone/Fax:(067)3272-7400
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partes danificada5 ou sujida-

des.

34

ABACAXI HAVA1 - Tamanho

Mddio, sem sinais de apodre-

cimento, machucados, suji-

dades ou perfurag6es, com

casca integra, em estdgio de

matura9,o pr6prio para

conSumo.

UN 500

35

MELAO AMARELO - Em grau

de maturaCeo pr6pria pa ra

consumo, com casca integra,

sem sinais de apodrecimento.

KG 500

36

PIRA - Com cor e cheiro

caracteristicos, tamanho
pequeno, sem sinais de apo-

drecimento.

КG 500

37

MORANGO - Com cor e chei-

ro caracteristicos, tamanho

m6dio, sem sinais de apodre-
cimento.

KG 50

38

MARACUJA - Com cor e

cheiro caracteristicos, tama-
nho medio, sem sinais de
apodrecimento.

KG 50

39

UVA - Com cor e cheiro ca-

racteristicos, tamanho medio,

sem sinais de apodrecimento.

KG 200

40

REPOLHO VERDE - Com capa,

sem folhas murchas ou ma-

chucadas, sem sinal de apo-
dreclmento, cor e odor carac-

teristicos. 1e primeira quali-

dade, tamanho grande e

uniforme, cabega fechada,
perfeito estado de desenvol-
vimento do aroma, cor e

sabor p16prios da variedade e
esp6cie, grau de evolugao e
tamanho tal que lhe permita

suportar a manipulagEo, com
ausCncia de suiidades, parasi-

tas e larvas aderentes i su-
perficie externa, sem feri-
mentos ou defeitos, livre de
terra ou corpos estranhos e

KG 3000
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TOCAL GE― DA PROPOSTA:
‐VALDADE DA PROPOSTA:
‐LOCAL E DATA:

―TELEFONE: BANCO:_AG:    CC:

V CARIIIBO DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO
REPRESEHTANTE LEGAL DA EMP―A

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP:79170‐00o
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400

intactos. o transporte e a

conservaCeo deverSo estar

em condi96es adequadas

para o consumo.

41

AtHo GRAtiDo - Embalagem

de 500 Gramas - lsenta de
mofo, livre de parasitas e

substancias nocivas. Prazo de
validade de 05 meses a partir

da data da entrega.

KG 500

VALOR TOTAL R$
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AIYEKO UI

DECLIIRAqAo DE rrAsrLrTAQAO

(Nome
n"

da Empresa)

situada
CNPJ/MF
(enderego

, declara, sob as penas da Lei, nos
termos do Inciso VII, art. 4" da Lei Federal n"1o.s2o/2002, que cumpre plenamente os
requisitos da habilitagdo exigidos no Edital de pregiio preseaclal f l9l2olg,
autorizado pelo Processo Administrativo n" LSZOl2OLg.
Por ser expressa manifestagdo da verdade, firmo o presente.

F    ),_____de de 2018
cldade estado

Carimbo do CNPJ/MF e assloatura do
Representante legal da empresa

Rua Sao Paulo,964 Centro CEp: 79170_000
Fone/Fax : (067) 32j2-7400
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ANEXO IV

DECL― cAo DE FATOS SUPERVEMNTES IMPEDITⅣOS

Declaralrnos,sob as pena■ dades cabiveis,a inexlstcncta de fatos quc mpeca
a nossa cmpresa de pttcゎ ar dc hclt"6eS pubLcas,c compromete― se hfo.ュ.ar a
qualquer tempo,sob as penas da Lci,a emstencia de fatos supervenicntes impeddvos da

sua habmtacao,na forlna dete...linada no§ 2° ,do art 32 da Lei Fedcral n° 8666/93

「
MS,__/         /

Assitratura do representalrte legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

NO DO CNPJノMF DA EMPRESA

Rua Sな D Paulo,964 CentrO CEP:79170‐ 000
Fone′Tax:(o67)3272-7400

ゲ
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ANXOV

DDCLARAqAO NOS TERMOS DO TNCTSO TOCXUI DO ARTr(X) 7. DA CONSTITIIIqAO
FEDERAL

Pregao Presencial n° 019ノ 18
Processo Admhistrativo n° 1870/2018.

inscrito no CNPJ/MF sob o
no.. . ... . . ..... . ... .. ...... ., por interm6dio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de Identidade
no................... e do CPF/MF n" ................. DECL,IIRA, para
Iins do disposto no inciso V do art. 27 d,a I*i Pederal no 8.666, de 2l de junho de 1.993,
acrescido pela ki n'9.854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoi-
to anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e neo emprega menor de dezesseis
anos.

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

‐MS,一 de

Assinatura do representante lega-l da empresa

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
Rua Stro Paulo, 964 Cenro CEP: 79120-000

Fone/Fax : (067) 3272-7400

dc

‐
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ANEKOVI

ATA DE RE'GISTRO DE PREICOS N" ...../2018

Aos dias do m€s de de 

-, 

na sede do Municipio de SIDROLANDIA-
MS,situada a Rua Sao Pau10,n° 964,Centro,SIDROLANDIA― MS―M/S,represen―
tada neste ato pelo PrefeitO,Marcelo de Ara可 o Ascoli,brasileiro,casado,portador
do RG n.° 000406049 SSP/MSe cPF n° 519593.991-87,residente e dOmiciliadO
na Rua Alagoas,181,Centro,SIDROLANDIA‐ MS‐ 1肛S,dOravante dcnonlmada Con―
tratante, e do outro lado a empresa
[.o-, com estabelecimento na

inscrita no CNPJ/MF sob o

, na cidade
doravante denominada Contratado, representada neste ato por
sileiro, portador(a) do RG n." emitida pela SSP/_, e do CpF

Rua Sao Paul。 ,964 centro cEP:79170‐Ooo
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400

bra―

n°

, nos termos nos termos da Lei n. 1O.S2O, de 17 de julho de 2OO2,I*i n"
8'078, de 11 de setembro de 1990 (codigo de Defesa do consumidoi), Lei complementar
n" 123 de 14 de Dezembro de 1996, Decreto Municipal n" llS/2O14, ambos de ;e, sub-
sidiariamente, pela ki n" 8.666/93 e alterag6es posteriores tod.os representados confor-
me documento de credenciamento ou procuragao inserta nos autos, resolvem registrar ospreqos, conforme decis5o exarada no processo Administrativo r. lgzo/2o1g e HoMo-
LoGADA nos autos, referente ao pregio preselcial N" ot9/2org - RDGrsrRo DE
PREQOS, consoante as seguintes cldusulas e condig6es:

1. CL{USULA PRIMEIRA - DO OB'ETO
1.1. O objeto da presente ata € a selegdo da proposta mais vant4iosa para a
administragdo priblica, objetivando o registro de pregos para "aquisig5o de g€neros
alimenticios - hortifruti, frutas e verduras - para atender a secretaria Municipal de
Assist€ncia Social, com fomecimento parcerado, consumo previsto pata r2(doze) meses,.

2. cLAusrILA sDcIrr{DA - DA aTA DE REcIsTRo DE pREeos
2'1' A presente Ata de Registro 6 o d.ocumento vinculativo obrigacional de fornecimento,
onde constarS0 0s preQos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso dalicitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento dosprodutos nas condigOes definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com asdemais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo prego do primeiro menorprego, obedecida a ordem de classificagio e os quaatitativos propostos.

2'2. o Pregoeiro convocardr formarmente as fornecedoras, com anteced€ncia minima de03 dias riteis, informando o rocar, dia e hora para a reunido e assinatura da Ata deRegistro de Pregos.
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2.2.1. O prazo acima citado podera ser prorrogado .uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administragao providenciard a
imediata publicagio no Di6rio Oficial do Municipio.

2.4. As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Pregos, apos a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a fornecedora primeira classifcada, ap6s convocagao, neo comp€recer ou recusar
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 classificagdo.

2.6. Decorridos 6o (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagdo para a assinatura de Ata de Registro de preqos e Fomecimento, as licitantes
estardo liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preqos resultante deste certame tera a vig€ncia de 12 (doze) meses,
a contar da data de publicagdo de seu extrato.

3. cLAusIrLA TERCETRA - rDs usuriRros DA ATA DE RDGTS.TRO DE pREe(xt
3.1. A Ata de Registro de Pregos serA utilizada pela Secretaria Municipat de Assist€ncia So-
cial de Sidrol6ndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. caberd a Usu6ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fomecimento, inclusive aplicagdo das
sanQ6es previstas neste edital.

3.3. A usu6ria da Ata deverd informar ao orgio Gerenciador do sistema de Registro de
Pregos, do nio comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instn:mento equivalente, conforme o caso, visando i convocagdo dos remanescentes e
aplicagdo das penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poder6 utili.zu'-s" da Ata de Registro de pregos qualquer 6196o ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado d.o certame, mediante previa consulta ao orgdo
Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.

Rua Sao Paul。 ,964 Centro cEP:79170‐000
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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 previstas no Edital de Convoca€o.

3'6. O Municipio de Sidroldndia nao se obriga a firmar contratae6es oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-rhe facultada a ut izagio de outros meios para aquisigdo de
item, respeitada a legislagio relativa as ficitaQ6es, sendo assegurado ao beneficiario do
Registro de Pregos prefer6ncia em igualdade de condig6es.

4. CI,AU$,LII QUARTA . Do FoRITECIME..TYTo, L(rcAL DE ENTREGA, ACEITE E
RDCEEIIIEilTO.
4.1. A Ata de Registro de pregos serd ut izada para aquisigAo do respectivo objeto pera Se-
cretaria Municipal de Assist€ncia Social.

4'2' Cada fomecimento deverd ser efetuado mediante solicitagdo por escrito, formalizada
pela secretaria de Municipal de Assist€ncia Sociar dela devendo constar: a data, o valor
unit6rio do fomecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o Wazn, ocarimbo e a assinatura do responsavel, sendo efetuada diretamente 

" a-p."* contratada,
devidamente autorizada pera autoridade superior, contendo o ntmero de refer€ncia da Ata.

4'3' A(s) fomecedora(s) crassificada(s) ficara (ao) obrigada(s) a atender as ordens defomecimento efetuadas dentro do prazo de varidade do registro, mesmo se a entrega dosprodutos ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4'4' os produtos devem ser entregues nos locais informados pela Secretaria Municipal deAssistdncia Social no prazo m6ximo de 12 (dozel horas, apos a soricitagio, mediante
requisigao expedida pelo contratante, respeitaldo-se o limite da quantidade solicitada. Osprodutos devem estar acondicionados adequadamente, de forma a perrnitir compreta
seguranga durante o transporte.

4'4'l' o prazo de entrega serdL conforme soricitagio do 6rgdo/entidade requisitante, n6opodendo ultrapassar 12 (doz*l horas ap6s a solicitagdo da Secretaria Municipal de Assist€n-
cia Socia]

!'1'?'o recebirnento dos produtos se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a76 dal'P'i 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:
af Provisoriarnente, para efeito de posterior verifcagdo das especificag6es, mediante -Termo
de Aceite Provis6rio.;
bf Definitivamente, ap6s a verificag6o da qualidade, quantidade, caracteristicas,
especificag6es dos produtos, e consequente aceitagao pera equipe responsivel, \o prazom6ximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de Aceitl Definitivo".

Rua Sao Paulo,964 Centro CEp: 791i0-000
FonelFax : (067) 3272-7400
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4.4.3. Ser6o recusados produtos imprest6veis ou defeituosos, que nao atendam as
especificag6es constantes neste edital e/ou que ndo estejam adequados para o uso.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou n6o retirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, to prazn de o5 (cinco) dias riteis, a
Adrninistragao convocara a segunda classilicada para efetuar o fomecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classifcadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

4.6. A segunda classifcada s6 poder6. fornecer d Administrag6o quando a primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. os produtos, objeto desta licitagao, deverao ser entregues acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizag6o, dela devendo constar o
ntmero da Ata de Registro de Pregos, o produto, o valor unit6rio, a quantidade, o valor total
e o local da entrega, al6m das demais exig€ncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposig6es da ki n' 8.078 de ll/og/go -c6digo de Defesa do consumidor.

4'9. As despesas relativas a entrega dos produtos correr6.o por conta exclusiva da detentora
da ata.

5. cI.AusuI.A eIItrrTA - DA corrTRATAeAo
5.1. As obrigag6es decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de
Pregos serd firmado com o Municipio de Sidrol6ndia, observada as condig6es estabelecidas
neste edital e no que disp6e o art. 62 da Lei Federal n". g.666 /93, e sera formalizada atrav6s
de:
al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nio envolver obrigag6es
futuras;
bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando
presentes obrigag6es fu turas.

5.1.1. A Ata de Registro de pregos (Anexo vr) 6 parte integrante do Editar de convocagio,
cujas condig6es deverAo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. o ptam para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de o5 (cinco)
dias riteis, contados da convocagEo.

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170-000

Fone/Fax:(067)3272-7400

イ



PACINA:

ASS:

PREFEITLTRA MLTIYICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ4v{F: 03.50 1.574,/000 1 -3 I

5.3. Os guantitativos de fomecimento ser6o os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e, observarAo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

5'4' A licitante vencedora ndo poderd subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitagdo.

6. clAusuL/r sExTA - Do pRDeo E REl/IsAo
6.1. os pregos registrados serao fixos e irreajustdveis durante a vigdncia da Ata de
Registro de Pregos.

6'2' Na ocorr€ncia do prego registrado tomar-se superior ao preQo praticado no mercado,
a comissdo de Licitagdo notificarA a fornecedora com o primeiro menor preeo registradopara o item visando a negociagdo para a redugdo de pregos 

" "r.. .d"qr.gdo ao domercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

6'3' Dando-se por infrutifera a negociag'o de redug.o dos pregos, a conissdo deLicitagio formalmente desonerar6. a fornecedora em reragio ao item e cancelard. o seuregistro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.

6'4' simultaneamente procedera a convocagio das demais fomecedoras, respeitada aordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.

6'5' Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item, podera a prefeitura
Municipal de sidrolindia, solicitar nova licitagao para a aquisigdo do produto, sem quecaiba direito de recurso.

7. cL/iUsULA SETIMA - Do PAGAIIENTo
7'1' o pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta ricitagdo, ser6 efetuadomedia,te cr6dito em conta corrente ou cheque nominar, no pr€rzo dL so lt inta; aas,contados do recebimento defrnitivo dos produtos, ap6s a apresentagdLo da respectivadocumentagdo fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e oart. 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 ser60 efetuados ap6s a comprovagdo, pela(s) fornecedora(s),de 
.que se encontra regurar com suas obrigagdes para com o sistema de seguridadeso_cial, mediante a apresentagao das certid6J" N"g.ti,,r." de D6bito com o INSS e com oFGTS.

Rua Sao Paulo, 964 Centro CEp: 7gl7O_OOO
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7.3. ocorrendo erro no documento da cobranga, este ser6 devolvido e o pagamento sera
sustado para que a fomecedora tome as medidas necess5rias, passando o prazo 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 Municipal
de Assist€ncia Social a seu crit€rio, poderri devolv€-ra, para as devidas correqdes, ou
aceitd-la.

7'5. Na hip6tese de devorugio, a nota fiscal/fatura serd considerada como ndo
apresentada, para fins de atendimento das condig6es contratuais.

7.6. Na pend€ncia de liquidagio da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl6ncia contratual o valor ser6 descontado da fatura ou creditos 

".iat".rt"" "-favor da fornecedora.

7'7' A Administragao Municipar nao pagara, sem que tenha autorizagio pr€via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente po. t"."airo", sejam ou
ndo instituig6es financeiras.
7'8' os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes dainobservdncia, pela Fornecedora de prazo de pagarnento, ser6o de sua exclusiva
responsabilidade.

7'9' Fica estabelecido o percentuar de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipotese de
mora por parte da contratarte.

8. CL{USULA NONA - DAS SAN9OES ADMINISTRATTVASI
8'1' Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa dafornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documentoequivalente fora do prazo estabelecido, ressarvados os casos previstos em rei,
devidamente informados e aceitos, fcard. a fomecedora, a juizo do orgL Gerenciador doSistema de Registro de pregos, sujeito ds seguintes penalidades:
I - Multa de 1o% (dez por ceatof sobre o 

'alor 
coastaate da trota de empeaho e/oucoDtrato;

II - Caacelame[to do prego reglstrado;
Irr - suspensio tempordrra de parttcipagao em ncrtagio e impedrrnento de contratarcom a admlaistragio por prazo de at6 O5 (eineol aaos.

8'2' As sang6es previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas cumulativa:rrente.

8.3. Por atraso injustificado na execugao do objeto:
Rua Sao Paulo,964 Centro CEp:79170_000
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I - Multa moratoria de 1% (um por cento), por dia ritil, sobre o va-lor da prestaeao em
atraso ate o ddcimo dia;
II - Rescisio unilateral do contrato se for o caso, ap6s o ddcimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preeo registrado.

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 i parte ndo cumprida ou
da totalidade do fornecimento nao executado pela fomecedora;
III - Suspensdo tempor6ria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a administragao por prz\zo de at6 05 (cinco) anos;
IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Priblica
Municipa-I, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou at€ que seja
promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poder6 ser aplicada juntamente
com as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisd.o unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos
art.77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8.6. Apresentagao de documentagdo falsa, nao manutengeo da proposta e cometimento
de fraude fiscal, acarretar6 sem prejuizo das demais cominag6es legais:
I - suspensdo temporAria de participagao em licitaqao ou impedimento de contratar com

a Administragio de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certilicado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que n6o recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo
m6ximo de O5 (cinco) dias [teis contados da notifrcagio ensejard tamb6m a aplicagio da
pena de suspensao tempor6ria de participagao em licitagdo ou impedimento de contratar
com a AdministragSo Priblica deste Municipio, enquanto n6o adimplida a obrigag6.o.

8.8. Fica garantido a fornecedora o direito pr€vio da citageo e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de 05 fcinco) dias riteis, contados da notificagao ou
publicaqio do ato.

8.9. As penalidades somente poderdo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagdo do principio da proporcionalidade, em tazdo de
circunstancias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prazo m6ximo de o5 (cinco) dias tteis da data em que for notifrcada da
pretensao da Administragio Priblica deste Municipio da aplicag6o da pena.

Rua Sao Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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8.1o. As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, anotadas no certificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

8.11. Competird a Secretaria Municipal de Assistencia Social, 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 111, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 serd de compet€ncia
exclusiva da autoridade mdxima da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no pr€zo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagio ser
concedido mediarrte ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o pra"n
de sangao minima de O2 (dois) anos.

8.13. o orgio Gerenciador do Sistema de Registros de pregos, na qualidade de
respons6vel pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fornecimento
caberd a aplicagSo das demais penalidades previstas no instrumento d.e convocagi.o.

8'14. As import6ncias relativas As multas deverao ser recolhidas i conta do Tesouro do
Municipio de Sidrolandia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. cLAusIrLA r{oNA - Do cAItcELAMENTo Do pREeo RDGTSTRADo
9.1. A Ata de Registro de Prego serd cancelada, automaticamente, por decurso do pram
de vigdncia ou quando nao restarem fomecedoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia /MS quando:

9.1.1. A licitante nio formalizar o contrato d.ecorrente do registro de pregos e/ou nio
retirar o instrumento equivalente no prazn estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata
de Registro de Pregos, sem jus ificativa aceitAvel;

9.1.2. ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9.1.3. os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nd.o houver
€xito na negociagdo;

9'1.4. Der causa a rescisi.o administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados to ott.7T e seguintes da Lei Federal rf . g.666 /93;

9.1.5. Por tazdo de interesse ptblico, devidamente motivado.
Rua 56o Paulo,964 Centro CEp: 791?0-000
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9.2. cancelado o Registro de Prego induzird na convocag6.o da fornecedora com
classilicagio imediatamente subsequente.

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

10. CL1(USUL,A Df,CDrA - DA DOTAQAO ORQAIIENT/{RrA
1o.1. As despesas decorrentes das aquisig6es da presente licitaqdo correrio a cargo da
Secretaria Municipal de Assist€ncia social, 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 condigdes estabelecidas
neste edital e ao que dispde o artigo 62, da Lei Federal n"8.666 /93 e alterag6es.

11. CLAUSI,LA Df}cuA PRIMEIRA - Do PREeo RBGISTRADo
11.1. considerando tratar-se de julgamento de licitagdo na modalidade de pregdo pre-
sencial - Registro de Pregos, tipo menor prego por item, HoMoLoGADo a classilicagdo
das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras fica,o assim regis-
trados:

Rua Sふ。Pau10,964 CentrO cEP:79170-000
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12. CLAUSUL/\ DEcuT[A SEIGI,NDA - DA PT,BLICIDADE
L2.L. o extrato da presente Ata de Registro de preqo ser6 publicado no Di6rio oficiar do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo rinico, da Lei Federar n."g.666 /93.
13. cL{usul/r pf:cnfie TER9ETRA _ DAs DISposreOEs FI}{AIS
13.1. Aos casos omissos aptcar-se-ao as demais disposig6es constantes da I€i
n."10.520, de 17 de julho de 2oo2, do Decreto Municipar n3lrs/2or3, da Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais nonnas aplicdveis a esp6cie.

Rua S5o Paulo,964 Centro CEp: 79170-000
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14. cL,AusuLA DECIUA QUARTA - Do FoRo
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrot6ndia-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, re-
nunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6es
resultantes desta licitagdo e que nao possam ser dirimida administrativamente.

し

Marcelo de ArariJo Ascolt
Prefelto Muaicipal

DETENTORA DA ATA

‐

Rua Sio Paulo,964 Centro CEp: 79170-000
F one/F ax : (061) 3272-7 400
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AT{E:(O VII - MINUTA DO CONTRATO
col{TRATO ADMI}{ISIRATM N. _/2018
pRocEssro ADUINISTRATM N" _/2018

Aos 

- 

dias do m€s de_ de _, na sede do Municipio de SIDROLANDIA-
MS, situada a Rua Sdo paulo, no 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, repre_
sentada neste ato pelo Prefeito, Marcelo de Ararljo Ascoli, brasileiro, casado, por-
tador do RG n." 000406049 ssP/MS e cpF n.o s19.593.991-g7, residente e do-
miciliado na Rua Alagoas, 181, centro, SIDRoLANDIA-MS - Ms, doravante de-
nominada Contratante a            empresa

inscHta no CNP」 /MF sob o n.°
estabelecimentocom

na cidade
na

dora-
vante denominada Contratado, representada neste ato    por

idcntidade tlpobrasileiro, portador da carteira de
RG n° emitida pela SSP/_, e do CpF n." . pactuam o
prescnte Contrato,cuJa celebracaO fOi autOrlzada pelo despacho de hom。

1。gacao dO prO_
cesso de Pregao Presencial N0 019′ 2018-RECISTRO DE PREcOS,e nOS terrnos da
Lei Fcderal N° 8666/93 em sua atual redacao,atendidas as clausulas e cOnd96es que
se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEERA-OBJETO:“Aquisi9ao de generOs」 inentidos― hOJitud,frutas e
verduras_para atendcr a secretana Municipal de Assistencia social com fomecunento

parcelado,consumo prcvlstO para 12 meses"

CmUSULA SEGUNDA― REGIME DE EXECUcAo:o ob」 eto deste contrato sera re狙 zado
pOr exccuca。 こreta.

CLAUSULA TERCEm‐ DO PREcO E CONDIcOES DE PAGttENTO:D■ ―sc a este
contrato o va10r global dc R$(

s 1"'o pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitag5o, sera efetuado
mediante cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratad a, no prazo de at6 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, ap6s a apresentagao da
respectiva documentagao frscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme
disp6e o art. 40, inciso xV, alinea "a', combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da
Lei n' 8.666/93 e alterag6es.

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO CEP:79170-000
Fone/Tax:(o67)3272‐ 7400
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PREFEITIIRA MLTI{ICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJMF: 03.501 .57410001 -3 1

S 2'- O crit6rio de reajuste dos pregos contratados ser6 com base no Inciso XI do Art.
4O, da Lei Federal N". 8.666/93, em sua atual redag6o, e no mesmo percentual e data
dos reqiustes determinados pelo 6196o competente do Governo Federal, ou da variagdo
efetiva do custo da produgio e preqos atuais de mercado local ou regional, mediante pes-
quisa de pregos, ou ainda na variagio mensal do IpCA (IBGE).

$ 30 - ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribu-
ivel ao contratado, aplicar-se-d o indice IPCA 0BGE), a titulo de compensag6o financei-
ra, que serd o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagatnento, multi-
ptcado pelo nrimero de dias de atraso do m€s correspondente, repetindo-se a operaQao a
cada m€s de atraso.

S 4" ' O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incid€ncia de quaisquer tributos, contribuigdes ou obrigag6es decorrentes
da legislagdo trabaltrista, frscal e previdenci6ria a que sujeito.

$ 5" ' caso se faga necessd,ria i retificagdo de fatura por culpa do contratado, o ptaz,o
tera sua contagem suspensa ati a data de reapresentagao da fatura ao 6rgao, isenta de
erros, dando-se, entao, prosseguimento a contagem.

$ 6o - Nio serio quitadas as notas liscais apresentadas sem a Requisigio de compra;

cLiusulA QUARTA - O pRAZO: O prazo de vigencia do presente contrato 6 de 12 me-
ses.

PARIGRAFO titttco: Havendo interesse da AdministragEo, o presente contrato podera
ser prorrogado nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislagio pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

cL(usuLA QWrrA - DA DESPES/|: As despesas decorrentes das aquisigdes da presen-
te licitagdo correrS.o a cargo da Secretaria Municipal de Assistencia social, usudria da
Ata de Registro de Pregos, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas cons-
tarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada
as condig6es estabelecidas neste edital e ao que disp6e o artigo 62, da ki Federal
n"4.666 /93 e alteraq6es.

Rua Sao Pau10,964 CcntrO cEP:79170‐000
Fone′Tax:(o67)3272-7400
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cLAusuLA sExrA - DA FrscALIzAeAo: cabe ao contratante, a seu crit6rio e atraves
da Secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo
de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o contratado declara aceitar,
integralmente, todos os m6todos e processos de inspeg6o, verificagdo e controle a serem
adotados pelo Contrataate.

PARAGRAFo flnco - o coatratado permitird e oferecerd. condig6es para a mais am-
pla e completa frscalizagdo, durante a vig€ncia deste contrato, fornecendo informag6es,
propiciando o acesso a documentagao pertinente e atendendo ds observag6es e exig€n-
cias apre sentadas pela fiscelizagio.

cL.ausur,a sErnra - DAS OBRTcAgoES DO CONTRATADO: Constiruem obrigag6es
do contratado, a16m das demais previstas neste contrato ou dere decorrentes:

I - Entrega dos produtos, objeto deste contrato, no prazo proposto, mediante Requisigd.o
de compra, e em conformidade com as especificag6es exigidas no Edital e da Ata de Re-
gistro de Pregos;

rr - Manter, durante a execugio do contrato, todas as condig6es de hab itagdo e quarifi-
cagdo exigidas na licitagdo que deu origem a este ajuste;

rrr - Assumir' com excrusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos
em decorr€ncia do objeto deste contrato, bem como as contribuig6es devidas a previd€n-
cia Socia-I, encargos trabalhistas, pr€mios de seguro e de acidentes de trabalho, transito,
e outras despesas que se fizerem necessdrias ao cumprimento do objeto pactuado;

rV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabiridades pera idoneidade e pero
comportanento de seus empregados, prepostos ou subordinado", i, 

"ird", 
por quaisquer

prejuizos que sejam causados ao Coltratatrte ou a terceiros;

v - Apresentar, quando solicitado pelo contratante, a comprovagao de estarem send.osatisfeitos todos os seus encargos e obrigag6es trabarhistas, previdencidrios e fiscais;

vI - Responder perante o contratante e terceiros por eventuais prejuizos e danos decor-rentes de sua demora ou de sua omissio, na conduga0 do objeto deste instrumento soba sua responsabilidade ou por erros relativos a execuQao do objeto deste contrato;

vlr - Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elabo-ragdo de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda dedescontos para o Cotrtratante;
Rua 36o Paulo,964 Centro CEp:79170-000

FonelFax : (O67) 3272-7400

PAGINA: 14 )
ASS:



rAcrxe' {\$
ASs: NtJ

PREFEITITRA. MIN{ICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO IUATO GROSSO DO SUL

CNP.f ,MF: 03.50 I .57410001 -3 1

vIrI - Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se
fizerem, no objeto, at€ 25ok (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

f,K - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais corresponden-
tes, juntando c6pia da solicitagAo de entrega (requisigdo);

X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e res-
ponsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infrag6es a que houver dado causa;

xr - Nao transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSUI,A OITAVA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE: CONStitUCM ObrigAg6CS
do Coatrataate:

r - cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o contratado;

rr - Pornecer e colocar ir disposigdo do contratado todos os elementos e informagoes que
se fizerem necess6rios i execugio do fornecimento;

rrr - Proporcionar condig6es para a boa consecueao do objeto deste contrato;

fv - Notilicar, formal e tempestivarnente o contratado sobre irregularidades observadas
no cumprimento 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 Org6o competente;

CLAUSUI,A NONA - DO LOCAI DE EIITRFGA, DO ACEITE, E RF,CEBIMEITTO DOS
PRODUT0S: os produtos devem ser entregues nos rocais informados pela secretaria deMunicipal de Assist€ncia social no prazo mdximo de 12 (doz.el horas, ap6s a soricitagdo,mediante requisigdo expedida pelo contratarte, respeitando-se o limite da quantidade
solicitada. os produtos devem estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir
completa segur€rnQa durante o transporte.

9 r' - o contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este contrato, con-forme os quantitativos e especificag6es descritas na proposta, sendo de sua inteira res-

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO CEP:79170-000
Fone/7Fax:(067)3272‐ 7400
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ponsabilidade a substituigSo uma vez que nao esteja em conformidade com as referidas
especifrcag6es.

s 2"'o recebimento dos produtos se efetivar6 em conformidade com o art. 76 da Lei Fe-
deral n". a.666193, mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6ver
pelo org6o competente, ap6s a verificagio da quaridade, quantidade, caracteristicas e
especilicagdo do produto.

$ 3o - Recebido os produtos, nos termos acima, se a quarquer tempo durante a sua utili-
zagio normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o tome incompativel com as
especificag6es, proceder-se-6 a substituiqdo, no prazo m6ximo de 03 (tres) dias riteis con-
tado da comunicagio da irregularidade pelo Orgio.

$ 4" ' Serdo recusados os produtos que nao atenderem ds especificag6es constartes no
Pregio Presencial n' 019/2018 e/ou que neo estejam adequados para uso, devendo a
contratada proceder d substituigio na forma dos $$ ro e 2" desta chusula, no prazo ma-ximo de 03 (tres) dias riteis, contado da comunicagao.

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

$ 6o - Relativamente ao disposto na presente cl6usula, apricam-se, subsidiariarnente, asdisposig6es da Lei Federal n" 8.07g/90 - c6digo de Defesa do consumidor.

CL(USULA DIaCIMA - DAS SANQOESI ADMIMSTRATTVAS: NOS tCTMOS dO Art. 86 dALei Federal n" 8.666/93, fica estipulado o percentual de o,s% (meio por cento) sobre ovalor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustilicado no forneci-mento do objeto deste contrato, ate o limite de 2% (dois por cento) do valor total do con-trato.

PARAGRAFO rhuco - pela inexecug60 total ou parciar das obrigag6es assumidas, ga-rantidas a pr€via defesa, a Administragio poderd aplicar o contratado as seguintes san-
96es:

I - Advert.ncia por escrito, quando o coltratado praticar irregularidades de pequenamonta;

Ir -,Multa de 2% (dois por cento) sobre o varor total do contrato, no caso de inexecugaototal, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficial;

Rua Sao Paul。 ,964 Cen●o cEP:79170-000
Fone/Fax:(o67)3272-7400
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III - Por infraqdo de qualquer outra cldusula contratual ndo prevista nos subitens ante-
riores, serd aplicada multa de 2%o (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento,
acumul6vel com as demais sang6es, incrusive rescisao contratuar, se for o caso;

rv - Quaisquer multas apricadas devereo ser recolhidas junto ao 6rgdo competente no
prazo de at6 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficiar, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou credito existente a crit€rio do contratante.

crlusulA DfICtuA PRTMETRA - DA RESCTSAO: A rescisao do contrato poderd ser:

r - determinada por ato un aterar e escrita da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da l,ei Federa-l n g.666/93;

rr - amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio, des-
de que haja conveniEncia para a Administragdo.

III - judicial, nos termos da legislagdo.

s 1' - o co,rtratado reconhece os direitos da Administragdo, em caso de rescisd.o admi-nistrativa prevista no art. ZZ d,a l*i Federal n" g.666/93.

S 2o - A rescisao administrativa ou amigdLvel deverdr ser precedida de autorizagao escrita
e fundamentada da autoridade competente.

cL(usuLA DIiCera SE,GITNDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direi-tos vinculados ao Edital do pregio presencral a. or9/2o1g - Regrstro de pregos.

CL{USULA DECTUA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasi60 daexecugeo do objeto, serdo aplicdveis a Legisragio pertinente a esp6cie, nos termos do in-ciso XII do Art. 55 da lri n". 8.666/93, 
"- "." atual redagao.

c.,lululA DECTMA QUARTA - DAS ArrERAgOps: o presente contrato poderd seralterado' nos casos previstos na legislagdo iertinente, para 4iuste de condigdessupervenientes que impliquem em modificag6es.

IARAGRATo olnco - Qualquer arteraQao nas condiq6es ora estipuladas neste contratodevera ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes re-gais das partes.

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP1 79170-00o
Fone′Tax:(o67)3272-7400
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CLAUSULA DЁCIIIA QInNTA‐ DA PUBHCAcAo DO CONTRATO:Dentto do prazo re―
gulatnentar,o Contntante provldcndara a pubhca9ao em resumo do prcscntc contrato,

na imprensa oflcial dO Municipio.

CLAUSULA DЁCIIIA SETA‐ FORO:O fOro do prcscnte contrato sera o da cOmarca de
Sidrolanda/Ms,eXCluido qualqucr outro

E,para inneza e validade do quc aqui icou cstlpulado fr―
maln o presente te.._o,COm 02(duas)C6pias de igual teor

Sidro餞 ndia‐MS,___de______― de

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefelto Mualclpal

CONTRATADA

‐

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO CEP:79170-000
Fone/Fax:(067)3272-7400


