
PAG

ASS:

n'b /

PREFEITLTRA IVITINICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTAI}O DO MATO GROSSO DO SUL

CNP.I,MF: 03.501.57410001 -3 1

ADVERTÊNCIA

SOLICITAMOS QUE AS EMPRESAS APRESENTEM SUAS PROPOSTAS E
LANCES DE FORMA CONSCIENTE, COM A CERTEZA DE QUE PODERÃO ENTREGAR
OS OB"'ETOS DA FORMA COMO FORAM PEDIDO NO EDITAL E DENTRO DOS PRAZOS,
PREÇOS E PADRÕES DE QUALIDADE EXGIDOS.

VALE LEMBRAR TAMBEM QUE OS PEDIDOS DE REALINHAMENTO DE
PREÇO SÃO EXCEÇÕES À REGM, DESTINADoS SEMPRE A SITUAÇÕES EXCEPCIo-
NALISSIMAS, E SoMENTE SERÃO DEFERIDOS, SE EM TOTAL CoNSoNÂNCIA CoM A
LEI.

RÂTIFICAMOS, PORTANTO, QUE AS PROPOSTAS SEJAM EFETIVADAS DE
FORMA SERIA E CONSCIENTE, VISANDO EVITAR PROBLEMAS, TANTO PARA A ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA COMO PARA AS EMPRESAS LICITANTES.

A MUNICIPALIDADE DE SIDROLÂNDTA ADVERTE A TODOS OS LICITAN-
TES, QUE NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR EMPRESAS QUE DESCUMPRAM O PACTU-
ADO.

Rua São Pauro, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - cEp 7g.170-000 - sidrorândia - MS.
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PREFEITI,]RÂ MTINICIPAL DE SIDROLÂNDIA
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CNPJ/MF: 03.501.574/0001 -3 I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

REfErêNCiA: PREGÃO PRESENCIAL N' 49l2OI8

Razáo Social:

CNPJ n":

Endereço:

Cidade: Estado:

CEP:

E-Mail: Telefone/ Fax:

Pessoa para contato:

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitaçáo acima identiÍicada.

Local de 2018.

Assinatura

Sr. Licitante,

visando à comunicaçáo futura entre a prefeitura de sidrolândia-MS e essa em-
presa, solicito que vossa senhoria preencha o recibo de retirada do edital e reme-
ta ao Pregoeiro, por intermédio do e-mail licitacaopmsidrolandia@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o pregoeiro da comunicaçáo de ãvintuais retiÍica-
ções ocorridas no instrumento convocatório, e de quaisquer informações adicio-
nais

Rua São Paulo, 964 - Cêntro - Fone 1671 3272-7400 --Cep zg.tzo-ooo - sidrorândia - MS.
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PREFEITT]RA MTTNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.50 1.574i000 l --l I
EDTTAL DE pRrcÃO PRESEIVCIAL N" O49l2O18 - REGTSTRO DE pRr,çOS

PROCESSO ADMIlyrSTRATtlrO N" 2326 I 2OLA
PROCESSO LTCTTATÓRJO N. 17Ol2OrS

O MITNICIPIO DE SIDROLÂNDIA - MS, através do Departamento de Licitaçôes e Compras, por
intermédio da Comissáo de Pregáo, designado pela Portaria n" 76a/2OIa, publicada no Diá,rio
Oficial do Município, torna púbüco, para conhecimento dos interessados, que reaJizará licitaçáo
na modalidade PRDGÂO PRESENCIAL, Registro de Preços tipo MENOR PRF4O POR ITEM
visando formar o Sistema de Registro de Preços da Administraçáo Riblica Municipal para con-
tratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, em
conformidade com as disposições contidas na Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, no De-
creto Federal n" 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal 7Ol/2013, na tei Com-
plementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006 e, subsidiariamente na Lei n" 8.666, de 21 de
junho de 1993, com suas a.lterações.

A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às OShOOmin do dia O9 de
A{osto de 2O18, na sala de reuniáo do Departamento de Licitacáo e Compras. na Rua Sáo
PAUIO. NO 964, CENTRO, CEP 79.170-OOO. SIDROLÂNDIA-MS.

Caso a sessáo pública de Pregáo nào seja finat2ada até as 11h00min da data prevista acima,
o Pregoeiro marcará pa-ra o dia seguinte a continuaçào da sessáo publica a partir das
O7h30min, no mesmo endereço.

Náo havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certaÍne na data marcada, a sessáo será, automaticamente, transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e loca-l estabelecido no preâmbulo deste Edital, desde
que náo haja comunicaçáo do Pregoeiro em contrário.

link "licitacões".

1. DA REGÊNCIA LEIGAL
1.1 Lei Federal n" 8.666/93 e alterações;
1.2 l,ei Federal n" tO.52O /O2;
1.3 Lei Federal n" 8.078/9O - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n. 123/06
1.5 Lei Complementar n" l4Z /la;
1 .6 Decreto Municipal n. 1O 1 / 13
1.7 Demais disposições contidas neste Edital.

-'-->

Rua São Pauro, 964 - Centro - Fone 1671 3272-74olióep zg.tzo-ooo - sidrorândia - MS.
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CNPJ/MF: 03.501.574/0001-3 1

2. DO OBJETO DA LTCTTAçÃO

2.1 - A presente licitação teE por objêto à AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PAR.A ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, tudo confoTme
especiÍicações e condiçóes estabelecidas neste Edital e anexo.

2.2 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na
forma do Ánexo VI, nas condiçôes previstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II é para efeito de registro por unidade de preço.

2.4 - Os preços registrados neste procedimento terào validade de 72 (doze) meses, a partir da
data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços.

3.1 - Poderão participar deste Pregâo quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atiüdade pertinente e compatÍvel com o objeto deste pregão;

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

3.2 - Não poderão concoÍTer neste Pregâo:

3.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3,2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo realaada pelo Município de
Sidrolândia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Priblica
Municipal, enquarrto perdurarem os motivos da puniçào;

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou Íirma mercantil indiüdual constituída por ser-
vidor ou dirigente de órgáo ou entidade contratante ou responsável pela licitaçáo, nos termos
do art. 9", Inciso III, da Lei Federal n" 8.666/93;

4. DO CRTDEITICIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto o pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá en-
viar um representante munido de documento que o credencie à participaçáo, respondendo
este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preambulo deste Edital, iden-
üficar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4'2 - o credenciamento far-se-á mediante a apresentaçáo dos seguintes documentos:

Rua são Pauro, 964 - centro - Fone (67) 3272-r4oo -cEp 79.í70-oo0-sidrorândia-Ms.
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PR.EFEITURA MI.INICIPAT DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-3 I
4.2.1 - No caso de dirêtoÍ, sóclo ou proprlêtário da empresa llcitertê que comparecer ao
local, deverá comprovar a representatiüdade por meio da apresentaçáo: de ato consütutivo,
estatuto ou contrato social, do documento de eleiçáo de seus administradores, devidamente
registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas juridicas, conforme o caso (cópia
autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que o Pregoeiro poderá autenticar a partir do
original, no momento do credenciamento.

4.2.2 - Tratar.do-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de
procuraçáo, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da lici-
tante, acompaÍrhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima,
que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2.3 - Cada credenclado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de re-
presentaçáo para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitaçào con-
forme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4'da Lei Federal no LO.52O/2OO2, dando
ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitaçáo, podendo o credenciado ou
representante preencher a declaração no momento da abertura da sessáo.

4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante creden-
ciado e ficará obrigada pelas declaraçôes e manifestações do mesmo.

4.5 - O representante legâl da licitante que náo se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de
Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregr-rlar, hcarâ impedido de pa,rticipar
das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intençâo de interpor re-
curso, enfim, para repÍesentar a licitante durante a reuniâo de abertura dos envelopes Pro-
posta ou Documentaçáo reiativa a este Pregáo, caso em que será mantido o seu preÇo apre-
sentado na proposta escrita, para efeito de ordenaçâo das propostas e apuraçáo do menor
preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da L€i Complementar
n" 723/06 e devido à necessidade de identificaçáo pelo Pregoeiro, deveráo credenciar-se
apresentando a Certidáo de Inteiro Teor da Junta Comercial, Declaraçáo de ME ou Epp as-
sinada pelo Contador, a ser expedido em data não superior a 60 (sessenta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caÍacteriza-
rá renúncia expressa e consciente, desobrigando o pregoeiro, dos beneficios da L,ei comple-
mentar n" 123/06 aplicáveis ao presente certame;

4.7 - O representante poderá ser subsütuído por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado poderá representaÍ apenas uma licitante;

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6ll gZt2-740O - CEp 79.,170-OOO - Sidrolàndia - MS.
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4.9 - A não apresentaçào ou a não incorporaçáo do documento de credenciamento náo inabi-
litara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.1O - Caso o proponente náo compareça, mas envie toda a documentaçáo necessária dentro
do prazo estipulado, participará do Pregáo com a primeira proposta apresentada quando do
início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negoci-
açáo e a interposiçáo de recursos.

5. DO RECEBIMEI{TO DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, horá,rio e local fixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaraçáo de Habilitaçào (conforme Anexo III), a propos-
ta escrita e a documentaçáo, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, con-
tendo em suas partes externas e frontais, em ca-racteres destacados, além da razáo social do
licitante, se os mesmos nâo forem timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITT'RA MI'NICIPAL DE
SIDROLÂNDIA.MS

PREGÁO PRESEilCIÂL N" 49I2OLA
RETGISTRO DE PREçOS
ENVELOPE PROPO§TA

PREFEITURA MI'NICIPÂL DE
SIDROLÂNDIA.}IS

PRDGÃO PRESEIYCTAL N" 49l2O1A
RDGIS?RO DE PREçOS

E}{VELOPE DOCUMENT,

6. DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes in-
formações e características:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas.

6.1.2 ' A licitante deverá indicar o preço unitário por item, conforme Anexo II deste Editai,
indicar marca do objeto e ao frnar a indicaçáo do total geral da proposta, em algarismo ou por
extenso, os preços para aquisição de Produtos, deverão sob pena de desclassihcação respei-
tar o limite de Preço estabelecido no Termo de Referência, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente seráo aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em
algarismos arâbicos.

6.1.4 - Nos preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, com-
preendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento, bem ain-
da, deduâdos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

6'1'5 - os preços deveráo ser cotados com, no máímo, duas casas decimais, pós-vírgula.
Rua são Paulo, 964 - cêntro - Fone (671 3zl2-r4oo - cEp 79.170-ooo - sidrorândia - MS.
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6.1.6 - O valor do item informado DEVE SER IIIFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFE,
nÊfCn DO RTSPECTrVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6.L.7 - A ú1tima folha deverâ estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante e assi-
nada.

6.1.8 - Deve lndicar o prazo de ertrege dos produtos, não superior a 6O (sesseata) dlas,
após a solicitaçáo da Secretaria, obedecida a quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que náo poderá ser inferior a 60 (ses-

senta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste edital.

6.3 - É de inteira responsabitidade da proponente o preço e demais condições apresentadas.

6.4 - Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, náo estejam indicados na pro-
posta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitânte para efeito de julgamento.

6,5 - Náo se admiürá proposta elaborada em desacordo com os terÍnos deste Edital, ou que

apresentar preços unitários inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de va.lor zero, incompati-
veis com os preços de insumos e sa-lários de mercado acrescido dos respectivos encargos.

6.6 - As Propostas de Preços poderáo ou náo contemplar a totalidade dos quaÍrtitativos hxa-
dos para cada item constante do Anexo I deste edita-I.

7. DO JITLGAMENTO E CLASSTTTCAçÃO DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessáo pública
p.rra processarnento do Pregáo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em par-
ticipar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de
habilitação.

7.2 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope n" 01, contendo a Proposta de Preços
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguidâ, fará uma análise prévia
dos preços, observando a exatidáo das operações aritméticas que conduziram ao preço total,
procedendo-se às correções de eventuajs erros, tomando como corretos e adotando como
critério de aceitabilidade o menor valor por ltem.

7,3 - Durante o julgamento e anâise das propostas, será veriÍicada, preliminarmente, a con-
formidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo
ser classificadas pa-ra a etapa compeütiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas
que atenderem plenamente a esses requisitos em especial o disposto no item 6.7 e 6.7 .7.

Rua São Paulo, 9ô4 - Centro - Fone (67) 3212-7400 - CEp 79.j70-000 - Sidrotândia - MS.
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7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionará as pro-
postas para fase de lances, observando os seguintes critérios:

af classificará a licitante autora da proposta de menor preço global e todas aquelas apresen-
tadas com preços sucessivos e superiores em até 5% (cinco por cento), nos termos do § 2o do
Artigo 44 da tei Complementar 123106, em relação ao menor preÇo ofertado, disposto em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lan-
ces verbais.

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, seráo
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de O3 (três), in-
cluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o subitem
6.7.6;

c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
rea-lizar-se á o sorteio para defrnir a ordem da apresentação dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos preços, seráo admitidas todas as propostas empatadas, inde-
pendentemente do número de licitantes.

7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme ilem 7 .4 para a apresentaçâo
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, inlclando-se pelo
autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

7.6 - O Pregoeiro, antes da etapa de laaces, podeÍá êstâbelecer o intervalo mi.nlmo en-
tre os laaces, para aglllzar a aeasáo.

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para
eventuais consultas telefônicas, os quais disporão até o máímo de O3 (três) minutos, por
consulta.

7.8 - Em observância à Lei Complementar Federa-l n"l23l2OO6 de 74.12.2O06, na presente
licitaçáo será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição pa.ra as
microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8,1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores até 5% (cinco por cento) à
proposta mais bem classihcada.

7.9 - Ocorrendo o empâte, proceder-se-á da seguinte forma:

7.9.L - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada
para apresenta-r nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no pÍazo
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusáo.

->>-
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6tl 3272-t4ol - Cefzí-.nO-OOO- Sidrotândia - MS.
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7.9.2 - Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serão con-
vocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste
Edital, na ordem classihcatória, para o exercÍcio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei
Complementar Federal n' 1 23 /2006 de 1 4. 12.2006l.

7.9.3 - Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto
licitado serâ adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1'do
art. 45 da lri Complementar Federal n" 123/2006 de 14.12.2006).

7.1O - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a m.rnutençáo do último preço apresen-
tado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente
às penalidades previstas neste Edital.

7.12 - Náo havendo mais interesse das licitantes em apresentaÍ lance verbal, será encerrada
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREçO
POR ITEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.72, paÍa fins de celeridade do processo, será aberto o
envelope de habilitaçáo do licitante vencedor.

8. DA HABTLTTAçÃO E SEU JULGAMEIITTO

8.1 - Para habilitaçáo neste Pregáo, ultrapassada a fase de lances e negociaçào com o
Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovaJ,
mediante apresentaçào no ENVELOPE n." 02, os documentos a seguir relacionados,
entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a
permitir a maior rapidez na conferência e exarne correspondentes:

8.1.1 - DOCTTMET{TAçÃO RTLATTVA À nArU,nlçÃO JURÍDrCA:

el Registro comercial, no caso de empresa indiüdual; ou

bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato socia.l em vigor, com suas alteraçóes ou a respectiva
consolidaçáo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e,
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleiçáo de seus
administradores; ou ainda

cl Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleiçáo da diretoria em exercício.

d) No caso de sociedades que envolvem uma ouba empresajurídica como sóciajunta-se para
a habilitaçáo o CNPJ da respectiva empresa.

__=1
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (62) 32t2-7400 - Wfí5.+t6a-OOO - Sidrotândia - MS.
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sido apreseutados na etapa de credeaclameuto.

8.1.2 - DOCUUET{TAçÃO RELATTVA À REGITLARTDÂDE FTSCAL E TR.âBALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(cNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao rarno de atividade e compatível com o objeto
licitado;

c) Certidáo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da Uniáo e
Certidáo Negativa de Débito relativo à Segrridade Social - INSS, emitida pelo Ministério da
Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser
apresentada em conjunto ou específica observada a validade;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgáo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipat (Certidáo Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

í) certificado de Regularidade de situaçáo cRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço / FGTS;

g) certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n" 12.440 de
07.o7.20tt.

h) Alvará de Funcionamento expedido dentro do Exercício vigente, expedido pelo órgáo e
da esfera municipal da sede da licitante;

E.T3 - DOCI,]MENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÀO TECNICA:

8.1..3.1_- Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoajurídica de direito público ou
priv.ado, declarando que a licitante forneceu satisfatoiiamente o produto pertinentá e compa-
tível ao objeto desta licitação, devendo informar o nÍvel de satisfãçáo corn o fornecimento dos
mesmos.

I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificaçáo da pes-
soa que o está emitindo, portaÍlto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitentê ou
conter razáo social, GNPJ, endereço, telefone e com identificaçào do signatário, assinatura do
responsável legal e carimbo da empresa;

Rua são Paulo, 964 - centro - Fone (6713?72-7400 -.cEp 79.170-ooo - sidrorândia - MS.
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II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não seráo considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresaÍial da empresa pro-
ponente;

Seráo consideradas como pertencentes ao mesmo gmpo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos
uma mesma pessoa fisica ou jurídica que seja sócio da empresa proponente.

III - Apresenta-r, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a
comprovaçáo da qualifrcaçáo técnica edgida e, se possível, indicar com marca texto os itens
que comprovurrão as exigências.

E. 1.4 - QUALTFTCAçÃO ECOrYÔMrCO-FInAICEIRÂ!

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo Íinanceira da empresa, ve-
dada a sua substituiçáo por ba-lancetes ou balanços provisórios, podendo ser atua.lizados
por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaçáo
da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de encerra-
mento do Liwo Diário do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta Co-
mercial, bem como a identiÍicaçáo da assinaturâ do titular ou representante legal da em-
presa e do contabilista responsável pela escrituraçáo.

a.1) Quando se tratar de pessoa juridica constituÍda sob a forma de sociedade anônima,
admiür-se-á a apresentaçào do balanço patrimonia-l devidamente registrado, acompanha-
do de cópia da respectiva publicaçào em Diário Oficial.

a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercicio social de eistência devem cum-
prir a exigência contida no inciso I, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou
do último Balanço Patrimonial levantado.

a.3) somente serão váLlidos o Ba.lanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último
exercício financeiro.

a.4) poderáo ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstraçôes Contá-
beis, as informações prestadas à Receita Federal.

b.l Índice de Solvência. calcul,ado em documento anexo ao balauco patrimonlal. de-
vendo ser obrlgatorlamente assloado pelo contabiüsta respoasável.

b.1) A análise da qualificaçáo econômico-hnanceira será feita da seguinte forma:

b.2) Solvência Geral (SG)

Onde:

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo

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

E.1.4.1 - Certidáo negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídicat 

-_,, 
-
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4.t.4.2 - Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos
impeditivos da habilitaçáo, conforme Anexo IV deste Edital.

8.1,4.3 - Declaraçáo da licitante de que náo possui em seu quadro de pessoal, empregado (s)

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7' da Constituição Federal (na forma
do Anexo V deste Edital).

8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgáo
público, deveráo estar no prazo de validade neles preüstos, e todos os demais que náo conste

r expressamente seu prazo de validade, considerar-se-áo vâidos por 60 (sessenta) diasv 
contados da data de sua emissáo-

4.3 - §lob pena de luabiütação, todos os docunetrtos apresentados pare habilitação
deverão êstaÍ:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço
respectivo;

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

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

8.4 - Os documentos exigidos neste Pregáo poderáo ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, autenticado por caÍtório competente ou pelo pregoeiro, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos de habilitaçáo poderáo ser autenticados pelo pregoeiro, pela Equipe
de Apoio ou funcionários do setor de Licitações a partir do original até às ll: 00 horas do
último dia útil que arteceder a data marcada para abertura dos envelopes proposta e
Documentação;

8.4.2 - Serào aceitas somente cópias legÍveis;

8.4.3 - Náo seráo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4 - o Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

8.5 - Com relaçáo à documentação de regularidade fisca.l, sendo a licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresenta.r todos os documentos exigidos
neste Edital, mesmo que apresente alguma restriçáo (art. 43 da Lei complementar Federal
n" 723 /2006 de 14.12.2006).
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8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e haven-
do alguma restriçáo na comprovação da regularidade fiscal, serJhe-á assegurado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicaçáo do aviso de resultado, prorrogá-
veis por igual período, a critério da Administraçáo Priblica, através do Pregoeiro, p.ra a regu-
laitzaçào da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissáo de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidáo negativa (§ 1" do art. 43 da ki Com-
plementar Federal n'123/2006 de 14.72.2006 alterado pela Lei Complementar Federa-l 147
de O7 de Agosto de 2014).

8.5.2 - A não regularizaÇáo da documentaçáo, no prazo concedido, implicará decadência do
direito à contrataçáo, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n'
8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado à Administraçáo convocaÍ os licitantes remanes-
centes, na ordem de classiÍicaçáo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaçáo (§ 2'
do art. 43 da ki Complementar Federal n" 123/2006 de 74.72.20061.

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitaçáo das
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e náo
aceitos aqueles que nào atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de
O8 (oito) dias úteis para a apresentaçáo de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitatório.

8.7.1 - Seráo exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e náo
aceitos;

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

9. DO R.ECURSO E DA IMPUGIYAçÃO

9.1 - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o presente Edital, sob pena de decadência do direito de fazê-lo administrativamente.

9.2 - No caso de impugnaçáo a petiÇáo deverá ser protocolizada no protocolo Geral do
MunicÍpio contendo os documentos necessários para a perfeita identifrcaçào da impugnante,
bem como de documentos onde seja possivel a verifrcação da capacidade de representaçáo do
signatário, sob pena de nâo conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnaçáo ao ato convocatório, será designada nova data para realizaçáo
do certame, com a devida publicidade, inclusive das aJterações, se houverem.

9.3.1 - Náo sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data Íixada para a
realização deste Pregáo, deverá o impugnante participar normalmente do certame até que
haja o mérito relaüvo a impugnaçáo.
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9.4 - A manifestaçáo da intençáo de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser feita
ao Pregoeiro imediatamente após a declaraçáo do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestaçâo explicitará, necessariamente, a motivação consistente
que será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitaçâo ou nào.

9.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intençáo de interpor recurso pela
licitante, implicará na decadência desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto à (s)

licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante teÍá o pÍazo de O3 (três) dias úteis para a apresentaçáo
das razões recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará disponível às demais licitantes
classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contraÍTazões em até 03 (três) dias
úteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em
cartório dos autos do Pregáo.

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) frcarão intimadas a fazê-to desde a
reuniáo de realização deste Pregáo.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito suspensivo,
e encaminhar:á à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, sendo a decisáo proferida pela
autoridade competente responsâvel pela homologaçáo da licitaçâo.

9.1O - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica táo
somente a invalidaçâo daqueles atos que náo sejam passíveis de aproveitamento.

9.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em
consequência homologar o procedimento licitatório.

10. DA ATA DE RBGISTRO DE PREçOS

1O.1 - Homologada a licitaçáo será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento
vinculaüvo obrigacional de fornecimento, onde constaráo os preços a serem praticados, com
características de compromisso da iicitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar
contrato para fornecimento dos produtos, nas condiçÕes deÍinidas neste edital e seus anexos
e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço
do primeiro menor preço, obedecido à ordem de classificação e os quantitativos pÍopostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocará forma.lmente as fornecedoras, com antecedência mínima de O3
dias úteis, informando o local, dia e hora para a reuniáo e assinatura da Ata de Registro de
Preços.

,, ;=1 -
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10.2.1 - O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Comissáo de Licitaçáo.

1O.3 - Colhidas às assinaturas, o Departamento de Licitações e Compras providenciará a
imediata publicaçáo da Ata no DiáLrio Oficial do Município.

1O.4 - As empresas com preços registrados passaráo a ser denominadas Detentoras da Ata
de Registro de Preços, após a respectiva assinatura.

1O.5 - Caso a fomecedora primeira classificada, após convocaçáo, náo compaÍecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominaçóes a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificaçáo.

1O.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocaçáo para a assinatura de Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as licitantes
estaráo liberadas dos compromissos assumidos.

1O.7 - A ata de registro de preços resultante deste certâme terá a vigência 72(doz*l meses, a
contar da data de publicação de seu extrato.

11. DOS USUTiRIO§ DA ATA DE RDGTSTRO DE PREçOS

11.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada pelâ Secretaria Municipal de Saúde na
qualidade de Usuárias da Ata.

11.2 - Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle
do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicaçáo das
sanções previstas neste edital.

11.3 - As Usuârias da Ata deveráo informar ao Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de
Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocaçáo dos remanescentes e

aplicaçáo das penaiidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

11.4 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de outros
municípios que náo tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgào
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

11.4.1 - As Adesões preüstas na forma do item acima náo poderáo exceder ao quÍntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços paÍa o órgáo gerenciador e
órgáos participantes, independente do número de órgâos não participantes que aderirem.

11.5 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo VI, nas condições previstas neste edital. ,--?'
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11.6 - O Município de Sidrolândia náo se obriga a firmar contrataçôes oriundas do Sistema
Registro de Preços, Íicando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisiçáo de item,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços preferência em igualdade de condições.

12. DO FORNECIMEITTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RDCEBIMENTO.

12.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, formalizada pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

f2.2 - A(s) fornecedora(s) classifrcada(s) ficará (áo) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do regisúo, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento-

L2.3 - O locai da entrega dos Produtos será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento,
conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta
indicar, sempre dentro do Municipio de SidrolâLndia /MS.

12.3.1 - O prazo de entrega será conforme solicitaçáo do órgão/entidade requisitante, náo
podendo ultrapassar 60(sessenta) dias da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.

L2.3.2 - O recebimento dos Produtos se efetivará, em conformidade com os Arts. 73 a76 da
Iei 8.666193, mediante recibo, nos seguintes termos:

al Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçáo das especificações, mediante "Termo
de Aceite Provisório";

bl Definitivamente, após a verificaçâo da qualidade, quantidade, características,
especificações dos produtos, e conseqüente aceitaçáo pela equipe responsável, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de Aceite Definitivo".

L2.3.3 - Seráo recusados os produtos que náo estejam em perfeito estado e que nào
atendam as especiÍicações constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para
consumo.

12.4 - Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receberem ou náo
retirarem a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de o5 (cinco) dias úteis, a
Administraçáo convocará a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classiÍicadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabÍveis.

L2-6 ' A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira
classiÍicada tiver seu registro junto a Ata cancelada.
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12.7 - Os Produtos, objeto desta licitaçáo, deveráo ser entregues acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaçâo, dela devendo constar o
número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quântidade, o valor total e

o local da entrega, aIém das demais exigências legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei n" 8.078 de ll/O9/9O - Código de Defesa do Consumidor.

12.10 - As despesas relativas à entrega dos produtos coÍreráo por conta exclusiva da usuária
da ata.

13. DA CONTRATAçÃO

13.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de
Preços seráo fi.rmadas com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas
neste edital e no que dispõe o afi.62 da Lei Federal n".8.666/93, e serâ formalizada através
de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigaçÕes
futuras;

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

13.1.1 - A Ata de Registro de Preços (Anexo M) é parte integrante deste edital, cujas
condições deveráo ser mantidas na sua integralidade.

13.2 - O pÍazo paÍa a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco)
dias úteis, contados da convocaçáo.

13.3 - Os quantitativos de fornecimento seráo os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e, observaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

13.4 - A licitante vencedora náo poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitaçáo.

14. DO PREÇO E REVrSÁO

14.1 - Os preços registrados seráo fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.

14.2 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o
Pregoeiro notiÍicará a fomecedora com o primeiro menor preço registrado paÍa o item visaldo
à negociaçào para a redução de preços e sua adequaçáo ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especificações 

___r7_
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3212-t4OO - @+5.170-OOO - Sidrotândia - MS.

Í_-----



P

ASS:

PREFEITTIRA MT.INICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-3 1

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociação de reduçâo dos preços, o Pregoeiro forma-lmente
desonerará a fornecedora em relaçáo ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízo das
penalidades cabÍveis.

14.4 - simultaneamente procederá a convocaçáo das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classilicaçáo visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

14.5 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá a prefeitura
Municipal de sidrolândia - MS, solicitar nova licitaçào para a aquisição do produto, sem que
caiba direito de recurso.

15. DO PAGAMEIVTO

15.1 - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitaçáo, será efetuado
mediante crédito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos Produtos, após a apresentaçáo da respectiva documentação fisca1,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso xv, alínea
"a', combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da ki n" g.666/93 e alteraçôes.

15.2 - os pagaÍnentos somente serào efetuados após a comprovação, pela(s) fomecedora(s),
de que se encontra regular com suas obrigaçôes paÍa com o sistema de seguridade social,
mediaÍrte a apresentaçáo das certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

15.3 - ocorrendo erro no documento da cobra,,ça, este será devolvido e o pagamento será
sustado p€úa que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo pêrra o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo.

15.4 - caso se constate erro ou irreguraridade na nota rrscar/fatura, o Departamento de
Compras, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá_la.

15.5 - Na hipótese de devoluçáo, a nota fiscal/fatura será considerada como nâo
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

15.6 ' Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor
da fornecedora.

15.7 - A Administração Municipal náo pagará, sem que tenha autorização prévia e formal
nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou náo
instituições fi nanceiras.

15.8 - Os eventuais enc:rgos
inobservância, pela Fomecedora
responsabilidade.

Iinanceiros, processuais e outros, decorrentes da
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva

--'--'-'Rua São Pauro, 964 - centro - Fonê (671 3272-740e-a{Ep 79.170-OO0 - Sidrorândia - MS.
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15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de

mora por parte da contratante.

16. DAS SAI{çÔES ÁDMrnr§TRÂTrvA§

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigaçáo assumida, caracteirzado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Orgáo Gerenciador do Sistema de
Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensáo temporária de participação em licitaÇáo e impedimento de contratar com a
administração por pÍam de até 05 (cinco) anos.

16.2 - As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execuçáo do objeto:

I - Multa moratória de 1olo (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso
até o décimo dia;

II - Rescisáo unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

16.4 - Por inexecuçáo total ou execuçáo irregular do contrato de fornecimento ou de
prestaçáo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da
totalidade do fornecimento náo executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporá,r:ia de participação em licitaçáo e impedimento de contratar com a
administraçáo poÍ prazÃ de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaraçáo de inidoneidade para iicitar ou contratar com a Administraçáo Pública
Municipal, enquanto perduralem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com
as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuÍzo da rescisâo
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos a,rt. 77 a80 da
ki Federal n" 8.666/93.

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone 1671 3272-7400 - CEp 79.í ZO-OOO - Sidrolândia - MS.
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16,6 - Apresentaçáo de documentaÇáo falsa, náo manutenÇào da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensáo temporá,ria de participaçáo em licitaçáo ou impedimento de contratar com a
Administraçáo de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Município.

t6.7 - A empresa que náo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pÍazo
máximo de O5 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicaçáo da
pena de suspensáo temporária de participaçáo em licitação ou impedimento de conúatar com
a Administraçáo Pública deste MunicÍpio, enquanto náo adimplida a obrigaçáo.

16.8 - Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citaçáo e de ampla defesa, no
respectivo processo, \o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicaçáo
do ato.

16.9 - As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razáo de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pÍazo máximo de O5 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensáo
da Administraçáo Pública deste Município da aplicaçáo da pena.

16.10 - As penalidades aplicadas seráo, obrigatoriamente, aÍrotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste MunicÍpio.

16.11 - Competirá a Secretaria de Fazenda, Tributaçáo e Gestáo Estratégica, na qualidade de
detentora da Ata de Registro de Preços a aplicaçáo das penalidades previstas no subitem 17.1
e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.

L6.12 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 será de competência
exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prErzo estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitaçào ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o ptazn de
sançào mínima de O2 (dois) anos

16.13 - O Orgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável
pelo controle do cumprimento das obrigaçÕes relativas ao fornecimento caberá à aplicaçáo
das demais penalidades previstas no instrumento de convocaçáo.

16-14 - As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

2{t

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (671 SZ7Z-7400 - CEp 79.170-OOO - Sidrolând ia - MS.



P A:

ASS: e

PREFEITURA MTINICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001-3 I

17. DO CAITCELAMEITTO DO PREçO REGISTRáDO

17.1 - A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vigência ou quando não restaÍem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal Sidroiândia quando:

17.1.1 - A licitante nâo formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou náo
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de
Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

L7.L.2 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de
ajuste;

17.1.3 - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e náo houver êxito
na negociaçáo;

L7.L.4 - Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por
motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8,666/83;

17.1.5 - Por razâo de interesse público, devidamente motivado.

L7.2 - Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocaçáo da fornecedora com
classificação imediatamente subsequente.

17.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicaçâo.

18. DA DOTAçÃO ORçAMEIirT.ÁRrA

18.1 - As despesas decorrentes da aquisiçáo da presente licitaçáo correráo a cargo da Secre-
taria Municipal de Saúde, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho
e Elementos de Despesas consta.ráo nas respecüvas notas de empenho, contrato ou
documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o
aÍt]go 62 , da Lei Federal n' a .666 / 93 e alterações .

19. DAS DISPOSIÇÕES FIIYNS

l9.l - Seráo desclassiÍicadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais
vigentes, que consigrrarem descontos excessivos ou maÍlifestamente inexequíveis, preço
global ou unitário por lote simbólico, irrisório ou cotaÇáo de valor zero.

L9'2 - t' facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitaçáo, a
promoçào de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçáo do processo,
vedada a inclusáo posterior de documento que deveria ser apresentado em sessáo pública da
licitaçào.

_----T'
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19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administraçáo, no interesse da
administração, anular ou revog.rr, a qua.lquer tempo, no todo ou em paÍte, a presente
licitaçáo, observada as disposiçÕes contidas no art. 49 da ki n. 8.666/93 e arts. 17 e 18 do
Decreto Municipal n. f00/2013.

19.4 - Após a apresentaçáo da proposta, náo caberá desistência, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 - As licitantes sáo responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo, bem como, pelo custo da
preparação e apresentaçáo dos documentos, independentemente do resultado do processo
licitatório.

19.6 - Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo

comunicação ao contrário.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os pr€rzos em dias de expediente.

19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, nâo importará no afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferiçáo de sua qualiÍicaçáo e da exata compreensão de

sua proposta, durante a rea)izaçào da sessáo pública da licitaçáo.

19.9. As norÍnas que disciplinam esta licitaçáo serão sempre interpretadas em favor da
ampliaçáo da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que
regem a lei.

19.10. O ato de homologaÇào do procedimento náo confere o direito à contrataçáo.

19.11. Os casos omissos seráo resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislaçáo
vigente.

19.12. Os envelopes contendo a'documentaçáo e propostas' eliminadas do certame ficaráo a
disposiçáo dos licitantes pelo prazo máimo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da
licitação, após este período seráo destruídos.

19.13. Qualquer ato declaratório nào apresentado em qualquer fase do torneio licitatório,
não inabilitara o licitante, podendo o representante preencher a declaraçáo no momento da
sessão.

19.14. As decisões do pregoeiro serão consideradas definiüvas somente após homologaçâo do
procedimento pelo Prefeito Municipal.

-ã
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19.15. Informacôes ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitacáo somente
seráo admitidas Dor escrito. eaderecadas ao Pregoelro. culo endereQo ê a Rua Sáo

Paulo. no 964. Centro. CEP 79.17O-oOO. aeste Municíplo. até o segundo dia que

anteceder a data de receblmento dos envelopes I e II no horário de ThOOmin às

I th00mln horas.

19.16. Fica eleito o foro da cidade de SidrolâLndia, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questóes

resultantes desta licitaçáo e que náo possam ser dirimida administrativamente.

Sidrolândia-MS, .......de.........de

DA SILVA SANTOS
Secre

e Gestáo Estratéglca

)l

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.
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PROCESSO ÂDMINISTRATTVO N' 232612018
PRDGÃO PRESENCTAL N' 17Ol2O18

/INEXO I
TER}IO DE REFERÊIYCIA

OBJEIO: O objeto da presente licitação é a seleçáo da proposta mais vantajosa para a admi-
nistraçáo pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de veículo para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de acordo com as
solicitações da Secretaria.

JUSTIFICATWA: Se faz necessária a aquisiçâo de O3(três) ambulância tipo A para atender
aos usuários do SUS, acamados, politraumatizados, com necessidades especiais que necessi-
tam de transporte eletivo dentro e fora do Município, esclarecemos que seráo utilizados re-
cursos federal e estadual oriundos de emendas parlamentares.

PRÂZO uÁxruo PARÂ OS FoRNDCIMENTOS: 6o (sessenta) dias.

ADWDICAçÃO DO O&IErO: Menor Por Item.

PRTçOS REFEREITCINS PARA CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:

Sob pena de desclassificaçáo os va.lores deveráo respeitar os seguintes preços máximo
para cada item

t,1

IÍEM PRODUTO UNO qÍD VLR UNIT. VLR TOTAL MÂRCA

01

VEICULO TIPO FURGONETA. AMBU.
LANCIA, ANO 2018 MODELO 2018, COR
BMNCA, COM CARROCERTA EM AçO
ou MoNoBLoco E oRtctNAÇ DE
FABRICA, O KM, AIR.BAG PARA OS
OCUPANTES DA CABINE, FREIO COIVI
(A,B,S) NAS 4 RODAS, ADAPTADO
PARA AMBULANCIA DE SIMPLES RE-
MOÇÁO. MOTOR OTANTE|RO; 4 CtLtN-
DROS; COMBUSTIVEL= GASOLINA OU
GASOLINA E/OU ÁLCOOL MTSTURÂ-
DOS EM OUALQUER PROPOR-
ÇÃo(FLEX); PoÍENcrA MrN DE Bo cv;
TANOUE DE COMBUSTI-
VEL:CAPACIDADE MINIMA= 55 LITROS.
FREIOS DIANTEIROS A OISCO VENTI-
LADO E TRÂSEIRO A TAMBOR, SUS-
PENSÃO DIANTEIRÂ DO TIPO MC
PHERSON E TMSEIRA EIXO RIGIDO
COM FECHO DE MOLAS, EQUIPAMEN.
Tos oBRlcATóRtos Extctoos pELo
CONTRAN; CABINE/CARROCERIA:
PORTAS EM CHAPA. COM REVESTI-
MENTO INTERNO EM POLIESTIRENO,
COM FECHOS INTERNO E EXTERNO,
RESISTENTES E DE ABERTUMS DE
FACIL ACIONAMENTO. ALTURA IN-
TERNA DO VEICULO DEVE SER ORIGI-
NAL DE FABRICA, O PNEU ESTEPE

UN 3 96.000,00 279.000,00

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone 3272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.(67)
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NAO DEVE SER ACONOICIONADO NO
SAúO DE ATENOIMENTO. SIST, ELÉ-
TRICO: ORIGINAL DO VEICULO. COM
MONTAGEM DE BATERIA DE NO MIN.
60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÁO. 12
VOLTS, O SIST, ELETRICO DIMENSIO-
NADO PARA O EMPREGO SIMULTANIO
DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS
DO VEICULO E EQUIPAMENTOS, QUER
COM A VIATUM EM MOVIMENTO
QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE
SOBRECARGA NO ALTERNAOOR.
FIAÇÁO OU DISJUNTORES, ILUMINA-
ÇAO: },IATURÂL OU ARTIFICIAL. SINA-
LIZÂDOR FRONTAL PRINCIPAL DO
TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO
oE ARco ou slMtLAR, coM MóDULo
úNtco E LENTE rNTErRtÇA ou MúLT|-
PLAS LENTES, COM COMPR, MIN DE
1.OOO MM E MÁX DÊ í,300 MM, LÂRGU-
RÂ MÍN DE 250 MM E MÁx DE 5OO MM E
ALTUM MIN OÊ 55 MM E MÁX DE 1,IO
MM, INSTALAOA NO TETO DA CABINE
DO VEICULO, LAUDO QUE COMPROVE
O ATENDIMENTO A NORMA SAEJ575,
SAE J595 E SAE J845. NO OUE SE
REFERE AOS ENSAIOS CONTRÂ VI.
BBÂÇÁO, UMIDADE, POEIRA, CORRO.
SAO, DEFORMAÇAO E FOTOMETRIA
CLASSE í, PARA O SINÂLIZADOR LU.
MINOSO FRONTAL PRINCIPAL, SIMLI-
zAÇÁo AcÚsTtcA coM AMPLtFtcA-
DOR DE POTENCIA MINIMA DE 1OO W
RMS @13.8 VCC, MrN DE 3 TONS DtS-
TINTOS, SIST, DE MEGAFONE COM
AJUSTE OE GANHO E PRESSÁO SO.
NORA A 01(UM) DE NO MtNtMO 100D8
@13.8 VCC; LAUDO OUE COMPROVE O
ATENDIMENTO A NORMA SAE J1849.
NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E
DIRETRIZES NOS SIST, DE SIRENES
ELETRONICAS COM UM UNICO AUTO.
FALANTE. SIST. PORTATIL DE OXIGE-
NIO COMPLETO. MIN 3 L. A CABINE
DEVE SER CO O SISTEMA ORIGINAL
DO FABRICANTE DO CHASSI OU HO.
MOLOGAOO PELA FABRICA PARÂ AR,
AOUECEDOR E DESEMBAÇADOR. O
COMPARTIMENTO DO PACIENTE.
DEVE SER ORIGINAL DOS FABRICAN-
TE DO CHASSI OU HOMOLOGADO
PEI.Á FABRICA UM SIST,DE AR CON-
DtctoNADo E VENTI-ÂçAO DE EN-
TMDA DE AR COM VENTILADOR E
SAIDA DE AR PARA RENOVAÇÁO DE
AR EM CABINE. ATENDENDO AOS
TERMOS DO ITEM 5.2 DA NBR 14,561-
VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A
CAPACIDADE TERMICA OO SIST, DE
AR CONDICIOMDO OO COMPARTI-
MENTO TRASEIRO DEVE SER OE NO
MINIMO 15,OOO BTUS, MACA RETRÂTIL,
EM DURALUMINIO: COM NO MINIMO
í,800 MM DE COMPRIMENTO- PROMO-
VIDA DE SIST. DE ELEVAÇÂO DO
TRONCO DO PACIENTE DE MINIMO 45
GRAUS E SUPORTAR PESO MINIMO
DE 120 KG. COM COLCHONETE, DE-
VEMO SER APRESENTADOS: AUTO-
RrzAÇÂo DE FUNctoNAMENTo DE 44



P

ASS:

G INA:

PREFEITLTRA MTINICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

DA SILVA SANTOS
Secretáffioíicipal de Fazeada, Tributaçáo

e Gestão Estratêgica

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone 16713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.

:

CNPJ,'MF: 03.50 1.574/0001-3 I
EMPRESA DO FABRICANTE E REGIS.
TRO OU CADASTRÁMENTO DOS PRO-
DUTOS NA ANVISA| GARANTIA DE 24
MESES, ENSAIO ATENDENDO A NOR.
MÂ ABNT NBR 14561/2000 E ÂMD
STANDARD OO4. FEITO POR LABOM.
TORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO,
A DTSTRTBU|çÃO DOS MOVETS E EQU|-
PAMENTOS NO SAúO DE ATENDI.
MENTO DEVE PREVER: DIMENSIONÂR
o ESPAÇO |NTERNO. VTSANDO POS|-
CIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E
PRATICA, A MACA, BANCOS, EQUIPA-
MENTOS E APARELHOS A SEREM
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AS
VITII/IAS. AS PAREDES INTERNAS.
PISO E A DIVISORIA OEVERAO SER EM
PLASTICO REFORÇADO COM FIBRÂ
DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONI-
TRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTOE.
STINGUIVEL, AMBOS COM EXPESSU.
RA MINIMA DE 3 MM, MOLDADOS
CONFORME GEOMETRIA DO VEICULO,
COM A PROTEÇÂO ANTIMICROBIANA,
TORNANDO A SUPERFICIE BACTERI-
OSTATICA, UM SUPORTE PARA SORO
E PI.ÁSMA: UM PEGA.MÁO OU BA-
LÂUSTRES VERTICAL, JUNTO A PORTA
TRASEIRA ESOUERDA, PARA AUXILIAR
NO EMBAROUE COM ACABAMENÍO
NA COR AMARELA, ARMARIO SUPERI-
OR PARÂ OBJETOS. NA IÁTERAL
DIREITA, ACIMÂ DA MACA. EM ABS
AUTO.ESTINGUIVEL OU COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO INTERNA OU EX.
TERNAMENTE EM MATERIAL IMPER.
MEAVEL E LAVAVEL (FORMICA OU
SIMILAR). FORNECER OE VINIL ADESI.
VO PARA GRAFISMO DO VEICULO.
COMPOSTO POR CRUZES E PALAVM
AMBULÂNCIA NO CAPO. VIDROS LA.
TERÂIS E TRASEIROS: E AS MARCAS
DO GOVERNO FEOEML, SUS E MINIS.
TERIO DA SAUDE,

TOTAL R$ 279.OOO,OO
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pREFErrr-rRA MUNICIpAL on s»nolÂx»tl
ESTADO DO 1}íATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.5741000 I -3 I

ANExo rr - r'onuur,Ánro pADRoNIzADo DE pRoposrA

PROCE§ISO ADMTNISTRATÍlIO N" 2326 I 2OLa
pnrcÁo PRESENCTAL rY' 49l2o18

FORNE,CEDOR CNPJ/MF

OBJETO: O objeto de presente ücitação ê a seleção da proposta mals vantaJosa para a
Àdministração pública, objetlvando o Registro de Preços para aqulsiçáo de veículo
para ate[dêr as necessidades da Secretaria Muaiclpal de Saúde, coo forneclmeato
de acordo com as sollcitaçôes da Secretaria.

2i

IÍEM PRODUTO UNO QTD vLR uNtT. VLR ÍOTÂL MARCÂ

01 VEICULO TIPO FURGONETA.
AMBULANCIA, ANO 2018 MODE.
LO 2018. COR BRANCA, COM
CARROCERIA EM AÇO OU MO.
NOBLOCO E ORIGINAÇ DE FA.
BRICA, O KM, AIR-BAG PAR^ OS
OCUPANÍES DA CABINE, FREIO
coi, (A.B.s) NAs 4 RODAS,
ADAPTADO PARA AMBULANCIA
DE SIMPLES REMoÇÁo, MoToR
DIANTEIRO; 4 CILINDROS: COM-
BUSTIVEL= GASOLINA OU GA-
soLtNA E/ou ALcooL Mrsru-
RADOS EM QUALQUER PRO.
PoRÇÂo(FLEX); PoTENCTA MrN
DE 80 CVt TANOUE DE COM-
BUSTIVEL:CAPACIDADE MlNl-
MA= 55 LlrROS. FREIOS DlÂN-
TEIROS A DISCO VENTILADO E
TRÂSEIRO A TAMBOR, SUSPEN.
sÂo DTANTETRA Do rPo Mc
PHERSON E TMSEIRA EIXO
RIGIDO COM FECHO DE MOLAS.
EoUIPAMENToS oBRIGATÓRIoS
EXIGIDOS PELO CONÍRAN:
CABINE/CARROCERIA: PORTAS
EM CHAPA, COM REVESIIMEN.
TO INTERNO EM POLIESTIRENO.
COM FECHOS INTERNO E EX.
TERNO, RESISTENTES Ê DE
ABERTURÂS DE FACIL ACIONA.
i,ENTO. ALTURÂ INTERNA DO
VEICULO DEVE SER ORIGINAL
DE FABRICA. O PNEU ESTEPE
NÁo DEVE sER AcoNDrcroM-
Do No sAúo DE ATENDT\rEN-
TO. SIST. ELETRICO: ORlcltlAL
DO VEICULO, COM MONTAGEM
DE BATERIA DE NO MIN, 60 AH
DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12
VOLTS, O SISÍ, ELÉTRICO DI-
MENSIONADO PARA O EMPRE-
GO SIMULTANIO DE TODOS OS
ITENS ESPECIFICADOS DO VEI.
CULO E EOUIPAMENTOS, QUER
COM A VIATURA EM MOVIMEN-

UN 03

7
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrotândia - MS.
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PREFEITTIRA MTINICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.50 1.574/000i-3 1

TO QUER ESTACIONADA. SEI\,!
RISCO DE SOBRECARGA NO
ALTERNADOR, FIAÇÃO -OU DIS.
JUNTORES. ILUMINAÇAO: tlA-
TUML OU ARTIFICIAL. SINALI-
ZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO
TIPO BARRA LINEAR OU EIII
FORMÁTO DE ARCO OU SIMI-
LAR, COM MÓDULO ÚNICO E
LENrE rNTErRrÇA ou MúLTtpLAS
LENIES. COM COMPR, MIN DE
1.OOO MM E MÁX DE 1,300 MM.
LARGUM MÍN DE 250 MM E MÁX
DE 5OO MM E ALTUM MIN DE 55
MM E MAX DE 110 MM. INSTALA.
DA NO TETO DA CABINE DO
VEICULO, LAUDO OUE COM.
PROVE O ATENDIMENTO A
NORIV1A SAEJ575, SAE J595 E
SAE J845, NO OUE SE REFERE
AOS ENSAIOS CONTM VIBRA-
ÇÁo, UMTDADE, PoEtRA, coR-
ROSAO, DEFORMAÇAO E FO.
TOMETRIA CLASSE 1, PARA O
SINALIZ.ADOR LUMINOSO FRON.
TAL PRTNcTPAL. srNALrzAÇÃo
ACUSTICA COM AMPLIFICADOR
DE POTENCIA MINIMA DE 1OO W
RMS @13,8 VCC. MrN DE 3 TONS
DISTINTOS, SIST, DE MEGAFONE
COM AJUSTE DE GANHO E
PRESSÃO SONORA A 01(UM) DE
NO MTNTMO 100DB @13,8 VCC;
LAUDO OUE COMPROVE O
ATENDIMENTO A NORMA SAE
J1849, NO QUE SE REFERE A
REQUISITOS E DIRETRIZES NOS
SIST. DE SIRENES ELETRONI-
CAS COM UM UNICO AUTOFA-
LANTE. SIST, PORTATIL DE OXI-
GENIO COMPLETO, MIN 3 L, A
CABINE DEVE SER CO O SISTE-
MA ORIGINAL DO FABRICANTE
DO CHASSI OU HOMOLOGADO
PELA FABRICA PARA AR, AOUE-
CEDOR E DESEMBAÇADOR, O
COMPARTIMENTO DO PACIEN.
TE, DEVE SER ORIGINAL DOS
FABRICANTE DO CHASSI OU
HOMOLOGADO PELA FABRICA
UM SIST,DE AR CONDICIONADO
E VENTILAÇAO DE ENTRADA DE
AR COM VENTILADOR E SAIDA
DE AR PARÂ RENOVAÇÁO DE AR
EM CABINE. ATENDENDO AOS
TERMOS DO ITEM 5.2 DA NBR
1 4,561. VENTILADOR OSCILANTE
NO TETO; A CAPACIDADE TER-
MICA DO SIST, DE AR CONDICI-
ONADO DO COMPARTIMENTO
TRASEIRO DEVE SER DE NO
MINIMO 15,OOO BTUS, MACA
RETRATIL, EM DURALUMINIO;
coM No MlNrMo 1.800 r\rM DE
COMPRIMENTO, PROMOVIDA DE
SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRON-
CO DO PACIENTE DE MiNIMO 45
GMUS E SUPORTAR PESO
MINIMO DE 120 KG, COM COL.
CHoNETE, DEVERÁo SER

--5'
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - CEP 79.170-000 - SidÍolândia - MS.
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PRETEITI"IRA MI"]NICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO STIL

PÀGINA: , ->rc'Í
ASS: e

2'1

TOTÂL GERÂL DA PROPOSTA:
- VALIDADE DA PROPOSTA:
- LOCAL E DATA:
. TELEFONE: BANCO: AG:- CC:-

CARTMBO DO CIVPJ/MF E ASST]YATURA DO 
-_-íREPRESINTANTE LEGAL DA EMPRESA ---.2

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.

CNPJ/MF: 03.501.574/0001 -3 I
APRESENTADOS: AUTORIZAçAO
DE FUNCIONAMENTO DE EM-
PRESA DO FABRICANTE E RE-
GISTRO OU CADASTRÂMENTO
OOS PRODUTOS t.IA AT,IVISA;
GAMNTIA DE 24 MESES. EN-
SAIO ATENDENDO A NORMA
ABNT NBR 14561/2000 E AMD
STANDARD OO4, FEITO POR
LABOMTORIO DEVIDAMENTE
cREDENCtADO. A OTSTRTBUTÇÃO
DOS MOVEIS E EOUIPAMENTOS
NO SAúO DE ATENDIMENTO
DEVE PREVER: DIMENSIOl\,lAR O
ESPAÇO INTERNO, VISANDO
POSICIONAR, OE FORMA ACES-
SIVELEPRATICA.AMACA,
BANCOS, EQUIPAMENTOS E
APARELHOS A SEREM UTILIZA-
DOS NO ATENDIMENTO AS VITI-
MAS, AS PAREDES INTERNAS.
PISO E A DIVISORIA DEVEMO
SER EM PLASTICO REFORÇAOO
COM FIBRÂ DE VIDRO LAMINA.
DAS OU ACRILONITRILA BUTA.
DIENO ESTIRENO AUTOESTIN.
GUIVEL. AMBOS COM EXPES-
SURA MINIMA DE 3 MM. MOLDA.
DOS CONFORME GEOMETRIA
DO VEICULO, COM A PROTEÇÁO
ANTIMICROBIANA, TORNANDO A
SUPERFICIE BACTÊRIOSTATICA.
UM SUPORTE PARÂ SORO E
PLASMA| UM PEGA-MÂO OU
BALAUSTRES VERTICAL, JUNTO
A PORTA TRASEIRA ESQUERDA,
PARA AUXILIAR NO EMBAROUE
COM ACABAMENTO NA COR
AMARELA, ARMARIO SUPERIOR
PARA OBJETOS, NA LÂTEML
DIREITA, ACIMA DA MACA, EM
ABS AUTO.ESTINGUIVEL OU
COMPENSADO NAVAL REVESTI.
DO INTERNA OU EXTERNAMEN.
ÍE EM MATERIAL IMPERMEÂVEL
E LAVAVEL (FORMICA OU SIMI-
LAR), FORNECER DE VINIL ADE-
SIVO PARA GRAFISMO DO VEI-
CULO. COMPOSTO POR CRUZES
É PALAVM AMBULANCIA NO
CAPO, VIDROS LÁTEMIS E
TRASEIROS; E AS MARCAS DO
GOVERNO FEDERÂL SUS E
MINISTERIO DA SAUDE.

TOTAL

I
I
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ANEXO III

DECLÂRÂçÃO DE IIÂBILITAçÃO

(Nome

n"
da Empresa)

situada
CNPJ/MF
(endereço

completo)-, declara, sob as penas da l,ei, nos termos
do Inciso VII, art. 4o da l*i Federal n"10.52O/2OO2, que cumpre plenamente os requisitos da
habilitação exigidos no Edital de Pregão Preseacial f 4912018, autor2ado pelo Processo
Administrativo n" 2326 I 20 LA.

Por ser expressa manifestaçào da verdade, firmo o presente.

(_), _ de de 2018.
cidade estado

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

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone 16713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.

Í-.ro--L
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PREFEITTIRA MTINICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.57410001-3 I
ANEXO IV

DDCLÂRÂçÃO DE FATOS SITPERVEIYIENTES IMPEDITWOS

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a

nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer

tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua

habilitaçáo, na forma determinada no § 2', do art. 32 da ki Federal n" 8.666/93.

-Ms, _/_/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N" DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fonê (6713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.

ir i
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PREFEITTiRA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/000 l-3 I

AITEXO V

DECLARÂçÃO NOS TERMOS DO INCISO )OOüII DO ARTIGO 7'DA COITSTITUIçÃO
FEDERAL

Pregâo Presencial n' O49l2O18
Processo Administrativo no 2326 I 2Ol8

inscrito no CNPJ/MF sob o

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteka de Identidade

no.................... e do CPF/MF n" ................... DECLARA' para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da l*i Federa-l n.8.666, de 27 de junho de 1.993, acrescido

pela Íei n.9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e tra-

balho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

-MS,_de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observaçáo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - cEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.

de

r--'--l
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AITEXO VI

ATA DE RBGISTRO DE PR"ECOS IT' 2018

Aos 

- 

dias do mês de de 

-, 

na sede do Município de SIDROLÂNDIA-MS, situada

a Rua São Paulo, n" 964, Centro, SIDROLÂNDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo Pre-

feito, Marcelo de Araújo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.'000406049 SSP/MS e

CPF n." 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLÂN-

DIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n."-, com estabelecimento nq 'hâ
cidade doravante denominada Conbatado, representâda neste ato por

brasileiro, portador(a) do RG n.' emitida pela SSP/-,
e do CPF n.o nos termos nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de

2OO2, l|ei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), [,ei Com-

plementar n" 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decretos Municipais n's 100/2013 e

101/2013 ambos de e, subsidiariamente, pela Lei n'8.666/93 e alteraçóes posteriores todos

representados confOrme documento de credenciamento ou procuraçáo inserta nos autos, re-

solvem registrar os preÇos, conforme decisáo exarada no Processo Administrativo n"

232612OLA e HOMOLOGN)A nos autos, referente ao Pregão Preseaclel N" o49l2o18 -
REGISTRO DE PRF,çOS, consoante as seguintes cláusulas e condições:

r. CLÁUSIJLA PRIMEIRÂ - DO OBJETO
O objeto da preseute llcitaçáo é a seleçáo da PropostÂ Eais vantajosa para a admiaistra-

ção públlca, objetlvaado o Reglstro de Preços Para aqulsiçáo de veículo Pera aterder as

necessidades da Secretarla Muuiclpal de Saúde, com fornecimento de acordo com as

sollcitações da Secretarla.

2. CLÁUSIJLA SEGI'NDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde

constaÍáo os preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante

vençedora, se convocadas, vierem celebrar c6ntrato para fornecimento nas condições

definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que

aceitarem fornecer pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a ordem de classificaçáo e

os quantitativos propostos.

2.2. O pregoeiro convocaÍá forma-lmente à fornecedora, com antecedência mínima de O3 dias

úteis, informando o local, dia e hora para a reuniáo e assinatura da Ata de Registro de

Preços.

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

durante o seu traÍrscurso, for soiicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justiÍicado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria de Fazenda, Tributaçáo e Gestão Estratégica
providenciará a imediata publicaçáo no Diario Olicial do Município.

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - CEP 79.170-000-- Sidrolândia - MS.

L
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574/0001 -3 1

2.4. As empresas com preços registrados passaráo a ser denominadas Detentoras da Ata de

Registro de heços, após a respectiva assinatura da Ata..

2.5. Caso a fomecedora primeira classificada, após convocação, náo comparecer ou recusar

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das corninações a ele preüstas neste edital, o

Pregoeiro convocará as demais ücitantes, na ordem de classiÍicação.

2.6. Decorridos 6O (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação

para a assinatura de Ata de Registro de Preços e fornecimento as licitantes estaráo liberadas dos

compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a ügência até 

-l -l-' 

a

contar da data de publicaçáo de seu extrato.

3. CL(USULII TERCEIRA. D()s USUÁRI(XI DA ATA DE REIGISTRO DE PREçOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utíizada Secretaria Municipal de Saúde'

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabi.lidade, após o registro de preços, pelo controle do

cumprimento de todas as obrigaçóes relativas ao fomecimento, inclusive aplicaçáo das sanções

previstas neste edital.

3,3. A Usuária da Ata deverá informar ao orgáo Gerenciador do sistema de Registro de Preços,

do náo comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento

equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos remanescentes e aplicaçáo das

penalidades cabíveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de outros

municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgào

Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município'

3.5. O Registro de preços será formalizado por intermédio dâ Ata de RegisÚo de Preços, na forma

do Anexo M, nas condições previstas no Edital de Convocaçáo'

3.6. O Município de sidrolândia não se obriga a firmar contratações oriundas do sistema

Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisiçáo de item,

respeitada a legislaçào relativa às ücitações, sendo assegurado ao beneficiário do Regisbo de

Preços preferência em igualdade de condições.

4. CLú{USULA QUARTA
RDCEBIMENTO.

IX) F'ORITECIMENTO, LOCAL DE EITTREIGA, ACEITE E

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisiçáo do respectivo objeto pela secreta-

ria Municipal de Saúde.

4.2. Cada fomecimento deverâ ser efetuado mediante

Municipal de Saúde.

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272'7400 -

soücitaçáo, formalizada pela Secretaria

---Õ'-...-.-.
cEíg.rzo-ooo - sidrolândia - MS'



PAGINA: , , ç

ASS: A

PREFEITURA MTINICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CMJ,MF: 03.50 t.5741000 1 -3 I43. A(s) fomecedora(s) classificada(s) frcará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do prazo de varidade do registro, mesmo se a entrega dos ou fomecimento
ocoÍTerem em data posterior ao seu vencimento.

4'4' os produtos devem ser entregues nos locais informados, no pÍa2Ã máximo de 6o(sessenta)
dias, após a solicitaÇáo, mediante requisiçáo expedida pelo contratante, respeitando-se o limite
da quantidade solicitada.

4'4'l' o prazn de entrega será conforme soücitaçáo do órgáo/entidade requisitante, conformeautorização de fornecimento expedido pelo setor de compras da prefeitura,

1'l?' o recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da I*i8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificaçào das especiÍicações, mediante *Termo deAceite Provisório";

bf Defrnitivamente, após a verificação da quaridade, quantidade, características, especiÍicaçõesdos fornecirnento, e consequente aceitaçâo pela eqüpe responsáver, no pra2Ã máximo de 05(cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

4'4'3' serão recusados produtos que não atendam as especificações constantes neste editale/ou que não estejam adequados para o consumo.

4'5' caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou nâo retirar a notade empenho ou instrumento equivarente, ,o ir.ro de o5 (cinco) dias úteis, a Administraçãoconvocará a segunda classiÍicada para fornecei o objeto desta licitaçáo, e assim sucessivâÍnentequanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

4'6' A segunda classiÍicada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classiÍicadativer seu registro junto a Ata cancelada.

d7' os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscaisdistintas, ou seja, de acordo com a ordem de ut izaçáo, dela devendo constar o número da Atade Registro de Preços, o fomecimento, o varor unitário, a quantidade, o valor total e o rocal daentrega, além das demais exigências legais.

4'8'. Relativamente ao disposto no presente tópico, apücam-se, subsidiariamente, no que couber,as disposições da Lei n. 8.078 de 11/09/90 _ ôOaço ae Defesa do Consumidor.

4'9' As despesas relativas à entrega dos materiais correráo por conta exclusiva da detentora daata.

Ruâ São pauro, 964 - centro - Fone 167) 3272-7400 _ íií ,g.,rro-ooo -sidrorândia _ MS.
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s. cúusIIIÁ errrnTA - DA corÍTRATAçÃo
5.1. As obrigações decorrentes da entrega dos produtos constaÍrtes do Registro de Preços será
firmado com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas neste edital e no
que dispõe o art. 62 da ki Federal n". e.666/93, e será formalizada através de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega náo envolver obrigaçôes
futuras;

bl Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes
obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocaçáo, cujas
condições deveráo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazlu: para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias
úteis, contados da convocaçáo.

5.3. Os quantitaüvos de produtos serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e,

observaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A licitante vencedora nào poderá subcontratar sub empreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o objeto da presente licitaçáo.

6. cLiusUIÂ sErrA- Do pRF,ço E RDvrsÃo

6.1. Os preços registrados seráo Íixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o

Pregoeiro da Licitaçáo noüficará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o
item visando a negociação para a reduçáo de preços e sua adequação ao do mercado,
mântendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especiÍicações.

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de reduçáo dos preços, o Pregoeiro da Licitaçáo
formalmente desonerará a fornecedora em relaçâo ao item e cancelará o seu registro, sem
prejuÍzos das penalidades cabíveis.

6.4. Simultaneamente procederá a convocaçáo das demais fornecedoras, respeitada a ordem
de classificaçáo visando estabelecer igual oportunidade de negociaçâo.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura
Municipal de Sidrolândia, solicitar nova licitaçáo para o fornecimento, sem que caiba direito
de recurso.

z-
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7. CLÁUSULA SÉTIUA - Do PAGAMEITTo
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitâçâo, será efetuado mediante crédito
em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do fornecimento após a apresentação da respectiva documentaçáo fiscaJ,
deüdamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o aÍt. 40, inciso XIV, alínea
"a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea'b', da Lei n" 8.666/93 e alterações.

7.2. Os pagamentos somente serào efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigaçôes para com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentaçáo das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o ptazo paÍa o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota hscal/fatura, a Secretaria de Fazenda,
Tributaçáo e Gestáo Estratégica a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correÇões,
ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devoluçáo, a nota fiscal/fatura será considerada como náo apresentada,
para Íins de atendimento das condições contlatuais.

7.6. Na pendência de liquidaçáo da obrigação financeira em úrtude de penalidade ou
inadimplência contratua-l o va-lor será descontado da fatura ou créditos eístentes em favor
da fornecedora.

7.7. A Administraçào Municipal náo pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nâo
insütuições financeiras.

7.8. Os eventuais encâÍgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

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

8. CLÁUSULA oITAvA - DAs sANÇÕEs N)MINI§TRATTAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigaçáo assumida, caracterizado pela recusa da forne-
cedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do órgão Gerenciador do sistema de
Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de Loo/o (dêz por centof sobre o valor co,stantê da nota de empenho e/ou
contÍato;
II - Caacelamento do preço reglstrado;

Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713222-t4OO - CEp 79.170-OOO - Sidrolândia - MS.
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III - Suspeasáo temporária de partlcipaçâo em licitaçáo e lmpediúetrto dê contratar
con a adtniristÍeçáo por prazo de atê O5 lciocot anos.

E.2. As sanções previstas nos incisos aÍtteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execuçáo do objeto:

I - Uulta Eoratórla de 1olo (um por cerrto), por dla útil, sobre o valoÍ da prestação em
âtÍa8o atê o déclmo dla;
II - Resclsão unilateral do coatrato se for o caso, epós o déclmo dla de atraso e,
III - Cencelameato do preço registrado.

E.4. Por inexecuçáo total ou execuÇáo irregular do contrato de fomecimento ou de prestaçáo
de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Mu1ta de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte náo cumprida ou da
totalidade do material entregue pela fomecedora;
III - Suspensáo temporária de participação em licitaçáo e impedimento de contratar com a
administraçáo por pÍazo de até OS (cinco) anos;
IV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja
promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as
sanções previstas nos incisos I, III e tV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a 80 da Lei n.
4.666/93.

E.6. Apresentaçáo de documentaçáo falsa, não manutenção da proposta e cometimento de
fraude frscal, acârretarâ sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo ou impedimento de contratar com a
Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que náo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pÍazo máximo
de o5 (cinco) dias úteis contados da notificaçáo ensejará também a aplicaçáo da pena de
suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo ou impedimento de contratar com a
Administraçáo Pública deste Município, enquanto não adimplida a obrigaçáo.

E.8. Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citaçâo e de ampla defesa, no respectivo
processo, no pÍazo de o5 (cinco) dias úteis, contados da notiÍicação ou publicaçáo do ato.

E.9. As penalidades somente poderào ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicação do principio da proporcionalidade, em raz.âo de

Rua São Paulo, 964 - Contro - Fone (67) 3272-7400 - cep 79.170-ooo - sidrorândia - MS.
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circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da pretensão
da Administraçáo Pública deste Município da aplicaçáo da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas serâo, obrigatoriamente, anotadas no CertiÍicado de Registro
Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretaria de Fazenda, Tributaçáo e Gestão Estratégica, na qualidade de
Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicaçâo das penalidades previstas no subitem 9.1 e
seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência exclusiva
da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de SidrolâLndia - MS, facuitada a ampla
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitaçáo ser concedido
mediante ressaÍcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o pÍazo de sançâo
mínima de O2 (dois) anos.

8.13. O Orgáo Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável
pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento caberá a aplicaçáo
das demais penalidades previstas nÕ instrumento de convocaçáo.

8.14, As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CT,1iUSULA ItOr{A - DO C/|NCELAMEIYTO DO PREçO REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, âutomaücamente, por decurso do prazo de
vigência ou quando nào restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal de Sidrolândia /MS quando:

9.1.1. A licitante náo forma.lizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou náo retirar
o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro
de Preços, sem justificativa aceitáve1;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito
na negociaçáo;

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

9.1.5. Por razào de interesse público, devidamente motivado. -->
--<11..9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirâ na convocaçáo daÍ-ornecedora com classiÍicação

imediatamente subsequente.
Rua São Paulo, 964 - Cêntro - Fon€ (671 3272-7400 - CEp 79.,170-OOO - Sidrolândia - MS.
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9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processor
no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicâçáo.

10. cLÁusuLA DÉcrMA - DA DorAçÃo oRçA.MEr{TÁRrA
1O.1. As despesas decorrentes do objeto da licitaçáo, correráo a cargo da Secretaria Munici-
pal de Saúde, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e

Elementos de Despesas constaráo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento
equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o al:go 62, da
l,ei Federal n" 8.666/93 e alterações.

11. cLÁusuLA DÉcrMA pRrlrEIRA - Do pREço REcrsTRâDo
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial

- Registro de Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificaçáo das empresas
conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras os preços ficam assim registrados:

12. CLÁUSULA DÍJCIMA SEGTINDA - DA PUBLICIDN)E
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficia-l do Mu-
nicípio, conforme o disposto no art, 61, parágrafo único, da Lei Federal n."8.666 /93,

13. cLÁusIrLA DÉcrMÂ TERÇErRA - DAs Drsposrçôps rrners
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ào as demais disposiçôes constantes da Lei n.'10.520, de

17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n.'101/2013, da Lei Federal n" 8.666, de 2l de
junho de 1993, e demais norÍnas aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSI,LA DÉjcIMA QUARTA - Do FoRo
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes des-
ta licitaçáo e que nào possÉrm ser dirimidas administrativamente.

Marcelo de AraúJo Ascoli
Prefeito Municipal

DETENTORA DA ATA

ITE DESCRICÃO Qtde UNIT TOTAL DETENTORA MARCA
I

TOTAL----------
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ANEXO VII - MINUTA DO COHTRATO

CoNTRÂTO A.DMINISTRATTVO IlI. _/2Or8
pRocEsso ADMTNTSTRÂTIVo N" _/2018

O UUUICÍpIO op Stpnor,ÂrDIA-M/S - Ms, situada a Rua Sáo paulo, n" 964, Centro, SI-
DROúNDIA-M/S, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAÚJO
ASCOLI, brasileiro, casado, portador do RG n." 000406049 SSP/MS e CPF n." 519.593.991-
87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLÂNDIA-M/S - MS, dora-
vante denominada Contratante e a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
com estabelecimento nâ

na cidade doravante denominada Contratado, representada
neste ato por brasileiro, portador da carteira de identi-
dade tipo RG n.' emitida pela SSP/_, e do CPF n." pac-
tuam o presente Conkato, cuja celebraçáo foi autorizada pelo despacho de homologaçáo do
processo de Pregáo Presenclal N" O49l2Ol* REGISTRO DE PREçOS, e nos termos da Lei
Federal N.' a.666193 em sua atual redaçáo, atendidas as cláusulas e condições que se

enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJErO: Aquisiçáo de veículo para ateader as aecessldades da
Secretarla Municipal de Saúde, com foraeclmento de acordo com as solicitações da
Secrêterla.

cLÁusuLA SEIGITI{DA - REGIME DE EXECUÇÀO: O objeto deste contrato será realizado por
execuçáo indireta.

CLÁUSULA TERCETRA - Do PREçO E coNDIçóEs DE PAGAMEIIITO: Dá-se â este contra-
to o valor global de R$ [ ).

§ 1o - O pagamento, decorrente da aquisição do objeto destâ licitaçáo, será efetuado
mediante crédito em conta coÍTente a ser fornecida pela contratada, no pÍazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento deÍinitivo dos produtos, após a apresentaçáo da
respectiva documentaÇào fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a', combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei
n" 8.666/93 e alterações.

§ 2o - O critério de reajuste dos preços contratá.dos será com base no Inciso XI do Art. 40, da
Lei Federal N". 8.666/93, em sua atual redaçáo, e no mesmo percentual e data dos re4justes
determinados pelo órgáo competente do Governo Federal, ou da variaçáo efetiva do custo da
produçáo e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ain-
da na variaçáo mensal do IPCA (IBGE).

§ 3" - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resul-
tantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legis-
laçáo trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 

,_-___, 
-
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§ 4" - Caso se faça necessária à retificaçáo de fatura por culpa do Contratado, o prazo terà
sua contagem suspensa até a data de reapresentaçáo da fatura ao órgão, isenta de erros,
dando-se, entáo, prosseguimento à contagem.

§ 5" - Não serâo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisiçáo de Compra;

CLÁUSULA QUÂRTA - o PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será até

_t_/_.
PARÁGRÂFO ÚffCO: Havendo interesse da Administraçáo, o presente Contrato poderá ser
prorrogado nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos previstos na legislaçáo pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLÁUSULA QIIIIITA - DA DESPESiA: As despesas decorrentes da aquisiçáo do objeto da pre-

sente licitação correráo a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, usuá,ria da Ata de Registro
de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constaráo nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas
neste edital e ao que dispõe o arngo 62, da Lei Federal n' a.666/93 e alterações e dotações

abaixo descritas:

CLÁUSULA SE!(TA - DA FISCALIZAçÃO: Cabe ao co8tratarte, a seu critério e através da
Secretaria de Fazenda, Tributaçâo e Gestâo Estratégica, exercer ampla, irrestrita e perrna-

nente fiscalizaçáo de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Contratado
declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeçáo, veriÍicaçào e con-
trole a serem adotados pelo Contrataate.

PAR{GRÂFO ÚfrCO - O contretado permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e

completa fiscalizaçáo, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, propician-
do o acesso à documentaçâo pertinente e atendendo às observações e exigências apresenta-
das pela Íiscalizaçáo.

CLÁusIrLA SÉTruA - DAs OBRIGAçÕES DO COIYTRÂTÁDO: constituem obrigaçôes do
Contratado, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I - Fomecimento do objeto deste Contrato, no pÍazo proposto, mediante Requisição de Com-
pra, e em conformidade com as especificações exigidas no Editai e da Ata de Registro de Pre-

ços;
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS.
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II - Manter, durante a execuçáo do Contrato, todas as condições de habilitaçáo e qualificaçáo
exigidas na licitaçáo que deu origem a este ajuste;

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em
decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contdbuiÇões devidas à Previdência Soci-
al, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;

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

V - Apresentar, quando solicitado pelo Contrataate, a comprovação de estarem sendo satis-
feitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;

VI - Responder perante o Contretaate e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorren-
tes de sua demora ou de sua omissáo, na conduçáo do objeto deste instrumento sob a sua
responsabilidade ou por erros relativos à execuçáo do objeto deste Contrato;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissôes ou eÍTos na elaboração
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos
pa-ra o Contretente;

VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fize-
rem necessárias, no objeto, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;

IX - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas hscais correspondentes,
juntando cópia da solicitação de entrega (requisiçáo);

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

>(I - Náo transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLÁUSITLA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES DO COIYTRATANTE: Constituem obrigações do
Contratante:

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

II - Fornecer e colocar à disposiçâo do Contratado todos os elementos e informaçôes que se
fizerem necessários aos materiais:

II - Proporcionar condições para a boa consecuçáo do objeto deste Contrato;

Rua São Paulo, 964 - CentÍo - Fone (6tl 3212-7400 - CÉp 79.120-OOO - Sidrotând ia - MS.
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IV - Notificar, forma.l e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;

V - Noüficar o Cotrtratado, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Órgáo competente;

CLÁUSULA IYoNA - Do LocÁL DE ENTRIIGÂ, Do ACEITE, E REIoEBIMENTO DOS PRO-
DUTOS: Os objetos/materiais da presente licitaçâo, relacionados no termo de referência de-
vem ser entregues nos locais informados pela Secretaria Municipal de Saúde no prazo de 60
(sessenta) dias, após a solicitação, respeitando-se o limite da quantidade solicitada.

§ 1" - A Contratada obriga-se a fornecer produtos a que se refere este Contrato, conforme os
quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituiçáo uma vez que náo esteja em conformidade com as referidas especifrcações.

§ 2" - O recebimento dos produtos se efetivarâ em conformidade com o afi.76 da Lei Federal
n". a.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo Orgáo
competente, após a verifrcaçâo da qualidade, quantidade, carâcterísticas e especificaçáo do
produto.

§ 3' - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizaçâo
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompaúvel com as especifica-

ções, proceder-se-á a substituiçáo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contado da co-
municaçáo da irregularidade pelo Órgáo.

§ 4" - Seráo recusados os produtos que náo atenderem às especificações constantes no Pre-
gáo Presencial n" O49 /2078 e/ou que não estejam adequados p.ua uso, devendo a Contrata-
da proceder à substituiçáo na forma dos §§ 1" e 2" desta cláusula, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, contado da comunicaçáo.

§ 5" - Os produtos, objeto deste contrato devem-se faznr acompanhados da Nota Fis-
cal/Fatura discriminativa para a efetivaçâo do seu fornecimento.

§ 6o - Relativamente ao disposto na presente clâusula, aplicam-se, subsidiariamente, as dis-
posições da L,ei Federal n" 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉjCIIrrA - DAS SANçóES ÁDMINISTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da Lei
Federal no A.666193, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor ina-
dimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado do fornecimento do objeto
deste Contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor total do contrato.

PARiGRATo Úrrco - Pela inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas, garanti-
das a prévia defesa, a Administração poderá aplicar o Contratado as seguintes sanções:
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I - Advertência por escrito, quando o Contratado praticar irregularidades de pequena monta;

II - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçáo total,
recolhida no pràzo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçâo ofrcial;

III - Por infraçáo de qualquer outra cláusula contratual náo prevista nos subitens anteriores,
será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento, acumulável
com as demais sanções, inclusive rescisáo contratual, se for o caso;

IV - Quaisquer multas aplicadas deveráo ser recolhidas junto ao Orgáo competente no prazo
de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial, podendo, ainda, ser descon-
tadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério do Contratelte.

CLÁUSITLA DÉjcIMÂ PRIMEIRA - DA RF^SCISÃO: A rescisáo do Contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei Federal n" a.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaçâo, desde
que haja conveniência para a Administração.

III - judicial, nos termos da legislação.

§ f" - O Co[tratâdo reconhece os direitos da Administraçáo, em caso de rescisáo adminis-
trativa prevista no aÍt. 77 da Lei Federal n" 8.666 /93.

§ 20 - A rescisáo administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçáo escrita e
fundamentada da autoridade competente-

CLÁUSULA DÉrcIMA SEIGUIIDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos
vinculados ao Edital do Pregáo Presencial i" O49|2OLA - Rêglstro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasião da exe-
cuçáo do objeto, será aplicável a legislaçào pertinente à espécie, nos terÍnos do inciso XII do
Art. 55 da Lei n". 8.666 /93, em sua atual redação.

CLÁUSULA DÉicIMA QUARTA - DAS ALTERAçÕES: O presente Contrato poderá ser
alterado, nos casos previstos na legislaçáo pertinente, para 4juste de condições
supervenientes que impliquem em modihcações.

PARÁGRÂtr.O ÚffCO - Qualquer alteraçáo nas condições ora estipuladas neste Contrato de-
verá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das
partes.
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CLÁUSULA DÉrcIMA QUINTA - DA PUBLICAçÃo Do coIYTRATo: Dentro do prazo regula-
mentar, o Contratante providenciará a publicaçáo em resumo do presente contrato, na im-
prensa oÍicial do Municipio.

cLÁusIrLA DÉ'CIMA SE (TA - FORO: O foro do presente contrato será o da comarca de

SidrolâLndia/MS, excluÍdo qualquer outro.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado ltrmam o

presente termo, com 02 (duas) cópias de igual teor.

Sidrolândla -MS, 

- 
de 

- 

de

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal

CONTRATADA
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