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PREFEITURA MUNICIPÀ.L DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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EDITAL

PREGÃO PRTSENCIAL N" 02612018 - REGISTRO DE PRF,COS
PROCES§;O N)MTMSTRATTVO N" 21 19/20 18

PROCESSO LTCTTATÓRrO N" 9Ol2O18

MENOR PRECO POR ITEM

OBJEIO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATEzuAL DE CONSUMO PARA
ATENDER A SECRETAzuA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIDROLÂNDIA-MS.

DATA DA ABERTIIRÂ: 02 DE OUTUBRO DE 2018 AS 08:O0 HORAS.

PREúiMBI,LO

1. DA REGÊNCIA
2 - DO OB.IBTO
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6. DA PROPOSTA
7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÀO DAS PROPOSTAS
8. DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO
9 - DO RECURSO E DATMPUGNAÇÃO
10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11 - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
12 - DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
13 - DA CONTRATAÇÃO
14. DO PREÇO E REVISÁO
15. DO PAGAMENTO
16. DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS
17 - DO CANCETÁMENTO DO PREÇO REGISTRADO
18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

o Anexo I - Termo de Referência - EspecificaçÕes;
o Anexo II - Formulá,rio Padronizado de Proposta;
. Anexo III - Declaraçáo de Habilitação;
o Anexo IV - Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos;
o Anexo V - Declaraçáo nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7" da CF/88
. Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;
. Anexo VII - Minuta do Contrato.
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PRIGÃO PRESENCIÂL N'026/2018 - RTGISTRO DE PRECOS

MENOR PRECO POR ITEM

O MITMCIPIO DE SIDROLÂITDIA - MS, através do Departamento de Licitaçáo e Compras,
por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, desigrrado pela Portaria n" 647 l2O),7, publicada
no Diário Oficial do MunicÍpio, torna público, para conhecimento dos interessados, que
redtzanâ licitaçáo na modalidade PR.DGÁO PRTSENCIAL, tipo menor prcço por item ü-
sando formar o Sistema de Registro de Preços da Administraçáo Púbüca Municipal para
contrataçóes futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus.rne-
xos.

A Abertura da sessáo inicial do processo licitatório acontecerá às O8hOOmin do dia 02

Rua São Paulo, N'964. CENTRO. CEP 79.170-000. SIDROLÂNDIA-MS.

Caso a sessáo púbtica de Pregão náo seja finaJizad.a até as 11h00min da data prevista
acima, o Pregoeiro marcará para o dia seguinte a continuação da sessáo publica a partir
das 07h00min, no mesmo endereço.

Náo havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertu-
ra do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o pri-
meiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

O Edital poderá ser obtido, no endereco supracitado. mediante o recolhimento de zuia a
ser retirado no Departamento de Cadastro e TributaÇão. localizado à Rua Santa Catarina
no 244 no valor de R$ 3O,00 ítrinta reais). sendo este o custo da reproduçâo, ou também
poderá ser üsualizado e baixado no Site da Prefeitura Municipal,
htpp: / /www.sidrolandia.ms.sov.br/ no link "licitacões".

1.1 Lei Federal n' 8.666/93 e alterações;
1.2 Lei Federal n" lO.52O lO2;
1.3 Lei Federal n" 8.078/9O - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei ComplementaÍ n" 123106
1.5 l,ei ComplementaÍ n" 147 114
1.6 Decreto Municipal n" lOO/ 13
1.7 Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DA LTCTTAÇÃO

2.1 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a adminis-
tração pública, objeüvarrdo o Registro de Preços para aquisição de materia-l permanente e
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material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Educaçâo de Sidrolândia-MS
pelo período de 12 (dozel meses, com fomecimento parcelado de acordo com as solicita-
ções.

2.2 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços,
na forma do Anexo 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 terão validade de 12 (dozel meses, a par-
tir da data de publicaçáo do extrato da Ata de Registro de Preços.

3. DAS DE PARTICIP

3.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregáo;

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

OBS: Não seráo aceitos os documentos enüados via correio ou e-mail.

3.2 - Não poderão concorrer neste Pregáo:

3.2.L - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo rea\zada pelo Município
de Sidrolândia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçào Pri-
blica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da puniçâo;

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individua-l constituída por
servidor ou dirigente de órgào ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos
termos do art. 9", Inciso III, da Lei Federal n" 8.666/93;

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para Íins de credenciamento junto o Pregoeiro e Equipe de Apoio, a iicitante deverá
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respon-
dendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste
Edital, identifrcar-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 Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400



PAGI NA:

ASS:

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,&ÍF: 03.50 1.574/000 1 -3 1

4.2.1 - No caso dê dlretor, sóclo ou proprletário da empresa licitante que compare-
cer ao local, deverá comprovar a representatiüdade por meio da apresentaçáo: de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus administrado-
res, devidamente registrados na Junta Comercial ou no caÍtório de pessoas jurÍdicas,
conforme o caso (cópia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a Pregoeiro
poderá autenticar a paÍtir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2 - Tnlcaado-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou paÍticulaÍ
de procuraçáo, com firma reconhecida em cartório, com poderes expÍessos para formular
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no
subitem acima, que comprove os poderes do mandalte para a outorga.

4.2.3 - Cada credenclado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de

representaçáo para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaraçáo de Habilitaçáo
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Lei Federa-l n"
lO.52O l2OO2, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação,
podendo o credenciado ou representante preencher a declaração no momento da abertu-
ra da sessáo.

4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante
credenciado e Íicará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo'

4.5 - O representante legal da licitalte que náo se credenciar perante o Pregoeiro e Equi-
pe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de
participar das fases de lalces verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de

interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniáo de abertura dos
envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão, caso em que será mantido o
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e

apuração do menor preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Comple-

mentaÍ f 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão cre-

denciar-se apresentando a Certidáo de Inteiro Teor da Junta Comercial, Declaraçáo de

ME ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data náo superior a 60 (sessen-

ta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, carac-
terízará renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei
Complementar n" 123/06 aplicáveis ao presente certame;
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4.7 - O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado poderá representaÍ apenas uma licitante;

4.9 - A náo apresentação ou a náo incorporaçáo do documento de credenciamento náo
inabilitara a ücitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.

4.1O - Caso o proponente não compa-reça, mas envie toda a documentaçáo necessáÍia
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada
quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estaÍá renunciando a fase de
lance, de negociação e a interposição de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - Até o dia, horário e loca.l Ílxado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apre-
sentar à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaraçáo de Habilitação (conforme Anexo
III), a proposta escrita e a documentaçáo, em envelopes separados, fechados e rubricados
no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além
da razâo social do licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITI'RÂ MI'NICIPAL DE
SIDROLÂNDIÂ-MS

PRDGÃO PRESENCTÂL N. 02612018
RTGISTRO DE PREçOS
ENVELOPE PROPOSTA

PREFEITI'RA MI'NICIPAT DE
SIDROLÂNDIÂ.MS

PREGÃO PRESETÍCrAL N" 02612018
REGTSTRO DE PREçOS

ENVELOPE DOCI'MENT.

6. DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes
informações e caracterÍsticas:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilogra-fada, 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.L.2 - A ücitante deverá indicar o preço unitário por item, conforme Anexo II deste Edi-
tal, indicar marca do objeto e ao final a indicaçáo do tota-l geral da proposta, em algaris-
mo ou por extenso, os preços para aquisição de Produtos, deverão sob pena de desclassi-
flcação respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de Referencia, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente seráo aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em ReaI (R$),
em algarismos arábicos.
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6.1.4 - Nos preços cotados deveráo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento,
bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

6.1.5 - Os preços deveráo ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, pós-
úrgula.

6.1.6 - O valor do item informado DEIIE SER INFERIOR OU IGUAJ, AO VALOR DE RE-
FERÊNCIA DO RESPDCTwO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6.L.7 - A última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.

6.1.8 - Deve lndicar o prazo de entrega dos produtos, aáo superior a Og (dlasl dias
após a solicitaçáo da Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia-MS, obedecida a
quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentação da proposta implicará plena aceitaçáo, por parte da licitalte, das
condiçóes estabelecidas neste edital.

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

6.4 - Caso os pre\zos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6. 1.9, náo estejam indicados na
proposta, os mesmos seráo considerados como aceitos pela licitante para efeito de julga-
mento.

6.5 - Náo se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou
que apresentaÍ preços unitá,rios inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ín-
compatíveis com os pÍeços de insumos e sa.lários de mercado acrescido dos respectivos
encargos.

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

6.7 - A llcltaate deveÉ ainda:

A) ApresentaÍ catálogo Técnico do Equipamento, conforme descriçáo no termo de refe-
rência do anexo I deste edital, devendo conter:

b) os catâogos deverão conter no mínimo as especificações constântes na proposta de
Preços conforme anexo I deste edital;

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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c) os catálogos serâo utilizados para conferência das caÍacterÍsticas exigidas e a compro-
vação dos requisitos técnicos do objeto;

d) os catálogos deverão ser apresentados de forma legÍvel, em lÍngua portuguesa sem ra-
suras ou emendas, constaldo todas as características do equipamento, prazo de garan-
tia, marca, modelo e demais especiÍicações;

e) os catálogos impressos da internet, seráo considerados validos, desde que este possibi-
lite a averiguaçáo completa da descriçâo do objeto e conste a origem do site ofrcia-l do fa-
brica-nte e informe a FONTE (endereço completo), possibilitando a comprovação da au-
tenticidade do respectivo documento;

f) ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especiÍicaçáo
original do catalogo ofertado, exceto quaÍrto as referidas modificaçóes tiverem concordân-
cia expressa do fabricaate;

g) No caso de catalogo contendo diversos modelos, a proponente deverá indicar qual a
marca/modelo o qual estatá concorrendo na licitaçáo

6.8 - Declaraçáo de Autorizaçáo do Fabricante - exigida someate dos ltens que ne-
cessariamelte devam aprcseÍrtar SELO DO INMETRO.

7. DO JI'LGAMENTO E DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessáo públi-
ca para processamento do Pregáo, iniciaado-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e docu-
mentação de habilitaçáo.

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 seguida, fará uma análise
préúa dos preços, observando a exatidáo das operações aritméticas que conduáram ao
preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e
adotando como critério de aceitabilidade o va.lor unitá,rio de cada item.
7.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será veriÍicada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as
propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios:

af classificará a licitante autora da proposta de menor pÍeço por item e todas aquelas
apresentadas com preÇos sucessivos e superiores em até 57o (cinco por cento), nos ter-
mos do § 2" do Artigo 44 da Irei Complementar 123/06, em relação ao menor preço ofer-
tado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes par-
ticipem da etapa de lances verbais.
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b) náo havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alÍnea ânterior, se-
ráo selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado
o subitem 6.1.6;

cf havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizar-se á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances.

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

7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 pa-ra a apresen-
tação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, lnician-
do-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decres-
cente de valor.

7,6 - O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o interva-lo mínimo entre
os lances, para ag;tlizar a sessào.

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 03 (três) minu-
tos, por consulta.

7.8 - Em observância à Lei Complementar Federal n"l23l2}O6 de 14.12.2006, na
presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição
p€rÍa as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pe-
las microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (ãinco por cento)
à proposta mais bem classiÍicada.

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

7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convo-
cada para apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de pre-
clusáo.

7.9.2 - Náo ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edita.l, serão
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
7.8 1 deste Edita.l, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II
do art. 45 da Lei Complementar Federal n" 123 /2006 de 14.12.2006l.

7:9.3 ' Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente venced.ora d.o certame
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(§ 1" do art. 45 da Lei Complementar Federal í"12312006 d,e 14.12.2006).

7.1O - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, im-
plicaÍá a exclusáo da licitante da etapa de lances verbais e a manutençáo do ú1timo pre-

ço apresentado pela licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desis-
tente às penalidades preústas neste Edital.

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

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.12, para fms de celeridade do processo, será aber-
to o envelope de habilitação do licitante vencedor.

8. DA HABILITAçÃO E SEU JI'LCIAMENTO

8.1 - Para habilitação neste Pregáo, ultrapassada a fase de lances e negociaçào com a

Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverá
comp.orar, med.iante apresentaçáo no ENVELOPE n." 02, os documentos a seguir
relaõionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte
ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exalne correspondentes:

8.1.1 - DOCTTMENTAçÃO RELATWA À nerrr,rtaçÃo uunÍprca:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b| Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em úgor, com suas alteraçôes ou a
respectiva consolidaçáo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de

sociedade comercial e, no caso de sociedade por açóes, acompanhado de documento de
eleição de seus administradores; ou ainda

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleição da diretoria em exercicio.

d| No caso de Sociedades que envolvem uma outla empresa jurídicâ como sócia junta-se
para a habilitaçáo o CNPJ da respectiva empresa.

Obs: os
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8.1.2 - DOCTmENTAçÃO RrLlrrwA À npCWanrOADE FISCAL E TRÂBÂLHTSTA:

a) Prova de inscriçáo no Cadastro Naciona-l da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscriçáo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao

domicÍüo ou sede da ücitante, pertinente ao ralno de atividade e compatível com o objeto
licitado;

c) certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da união e

iertidão Negaúa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério
da Fazenda (Procuradoria Geral da Faze'lid.a Nacional / Receita Federal do Brasil),
podendo ser apresentada em conjunto ou especíÍica observada a validade;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadua-l (Certidão NeSativ_a de Débitos

Gerais, comprãendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão

competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitaate, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal emitida pelo órgào

competente, da lõca[dade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) certifrcado de Regularidade de situaçáo cRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo

de Serviço / FGTS;

g) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da ki Federal n" 12.440

de 07.O7.2OLl.

h) Alvará de Funcionamento expedido dentro do Exercício vigente, expedido pelo órgáo e

da esfera municipal da sede da licitante;

8.1.3 - DOCTTMENTAÇÃO RELATTVA À QUer,IFrcaçÃo tÉ:curca:

8.1.3.1 - Atestado de Capacidade Têcnica, fornecido por pessoa juúdica de direito pú-

blico ou privado, declarando que a licitante forneceu ou está fomecendo satisfatoriamen-

te produtos pertinentes e compatÍveis ao objeto desta licitaçáo, devendo informar o nível

de saüsfação com a execuÇáo dos mesmos.

I - Para atend.er o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identifrcaçáo da

pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emi-

tente ou co11teÍ Íazâo social, CNPJ, endereço, telefone e com identilicaçáo do signatárrio e

assinatura do responsável lega1;

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciaüva privada, não seráo conside-
rados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo emPresarial da em-
presa proponente;

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

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a
comprovação da qualilicaçáo técnica exigida e, se possível, indicar com marca texto os

itens que comprovaráo as exigências.

8. 1.4 - QUAJ,TFTCAçÃO BCONÔMrCO-Fn{ÂNCETRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, já eúgi-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo frnanceira da em-

presa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices ofrciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de

abertura e de encerramento do Liwo Diário do qual foi extraído, contendo o número

de registro da Junta Comercial, bem como a identifrcaçáo da assinatura do titular ou

representante legal da empresa e do contabilista responsável pela escrituraçáo.

a.1) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anôni-

ma, admitir-se-á a apresentaçáo do balarrço patrimonial deüdamente registrado,

acompanhado de cópia da respectiva publicação em Diário Oficial.

a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem

cumprir a exigência contida no inciso I, mediante a apresentaçáo do Balanço de Aber-

tura ou do último Balalço Patrimonial levantado.

a.3) Somente serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstraçôes Contábeis do úl-

timo exercício financeiro.

a.4) Poderão ser eígidas das empresas para confrontação com as DemoÍIstraçóes

Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.
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b.2) Solvência Geral (SG)

Onde:

1. SG= Ativo Total > 1

2. Passivo Circulante + Passivo Exigível àl'ongo Ptazo

b.3) Estarão habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resuitado

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

c) certidáo negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pes-

soa jurídica;

8.1.4 - Declaraçáo, observadas penalidades cabíveis' de superveniência de fatos

impeditivos da hábiütação, conforme Anexo IV deste Edital'

8.1.5 - Declaraçáo da ücitante de que náo possui em seu quadro de pessoal 
'. 

empregado

(s) com menos de 18 (dezoito) .rro" "- traÊalho noturno, perigoso ou-insalubre e de 16

idezesseis) anos em qualquei trabalho, salvo na condiçâó de aprendiz' a partir de 14

(quatorze) anos, nos termàs do Inciso XXXIII do artigo 7" da Constituiçáo Federal (na

forma do Anexo V deste Edital).

8.2 - Os d.ocumentos soücitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão

público, deveráo estaÍ no prazo di validade neles previstos, e todos os demais que nào

conste expressamente ""r'p.á 
de validade, 

"orr"id"..t-""-âo 
válidos por 60 (sessenta)

dias contados da data de sua emissão.

8.3 - Sob peaa de inabilltaçáo, todos os documentos aPresertado§ Para habllitaçáo

deveráo estar:

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

respectivo;

bl se a licitaate for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

Rua São Paulo. 964 Centro CEP: 79170-000
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cf se a licitante for a filiat, todos os documentos deveráo estar em nome da frlial' exceto

aqueles documentos que, pela própria rrallJreza, comprovadamente' forem emitidos

somente em nome da matnz-

g.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderáo ser apresentados em-original, por

[r*qu", processo a" 
"opã-^"i"nücado"por-cartório 

competente ou pelo Pregoeiro' ou

pubücação em órgáo da imprensa oficial'

g.4.1 - Os documentos de habilitação poderáo ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela

Equipe de Apoio a partir dã ã.ig,"Jãte às 1 1:00 horas do últim:^1t1:O' que anteceder a

d.i"^-"t".d^u para-abertura dos envelopes Proposta e Documentaçao;

8.4.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

8.4.3 - Náo seráo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

a.4.4 - O pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o originat de qualquer documento'

sempre que tiver dúvida e julgar necessário'

8.5 - Com relaçáo à documentaçáo de regularidade Íiscal' sendo a licitante microem-

prã". ã, "-p."". 
d" p"q;;;;;";t, ' ^"""t"-d"'erá 

apreseÍrtar tod-o^s os documentos

eígidos neste Edital, -""-o que apresente alguma t""ttiçao @Ít' 43 da Lei Comple-

-"átrt Federal n"l23120O6 de 14'72'2006l'

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de- pequeno porte' e

havendo alguma restrição n'a ".--pi*"ça" 
da regularidade Íisôal, ser-lhe-á assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias útÀ, com'termá inicial 
-a 

partir da publicaçáo do aviso de resul-

tado, prorrogáveis por iguJp.tioao, " 
critério da Àdtioi"tt"ção Púbüca' através do Pre-

goeiro, para a regularizaçáo ãa documentaçáo, pagamento ou parcelamento do débito' e

emissáo de eventuais ""rlf,áó* 
;;;;ti""" o, po"iú^" com efeito de certidão negativa (§

1" do art. 43 da trci c"-;i;;;"#r"a"i"r ÍIà:pslzooo de t4.r2.2OO6 alterado pela Lei

ComplementaÍ Federal 147 de 07 de Agosto de 2O14)'

8.5,2 - A não regularizaçáo da documentaçáo, no PÍazo concedido' implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções oreüstas no art 8l da Lei Federal n'

8.6661s3 de 21.06.1ee3, ;;;ã;-i;1ããá ã Áà-uluaçáo convocaÍ os licitantes rema-

nescentes,naordemdeclassificaçáo'paraaasslnaturadocontrato'ourevogaralicita-
çáo (§ 2'áo art. 43 da Lei Complementar Federal rf l2312006 de 14'12'2006)'

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitaçáo

das licitantes, mediante 
"orri.o.rto 

com as condiçóei deste Edital, seráo desqualifrcados e

não aceitos aqueles que náo atenderem às exigências aqui estabelecidas'
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8.7 - Quando todas as licitantes forem inabiütadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis pzra a apresentaçáo de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitatório.

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

8.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazn estabelecido, de comum acordo.

9. DO RDCITRSO E DA TMPUGNÂçÁO

9.1 - Qualquer interessado poderá, até O2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessáo de processamento do Pregáo, solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o presente Edita-l, sob pena de decadência de fazê-Io administrativamente.

9.1.1 - No caso de impugnaçáo a petição deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do
Município contendo os documentos necessários paÍa a perfeita identificaçáo da
impugnante, bem como de documentos onde seja possível a verificação da capacidade de
representação do signatá,rio, sob pena de não conhecimento.

9.2 - No caso de impugnaçáo a petiçáo deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do
MunicÍpio contendo os documentos necessários para a perfeita identiÍicação da
impugnaÍrte, bem como de documentos onde seja possivel a verificação da capacidade de
representação do signatário, sob pena de nâo conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova dâta paÍa
realizaçáo do certame, com a deúda publicidade, inclusive das alterações, se houverem.

9.3.1 - Não sendo possível a decisáo administrativa pertinente antes da data Íixada para
a realizaçáo deste Pregáo, deverá o impugnante participar normalmente do certame até
que haja o mérito relativo a impugnação.

9.4 - A malifestaçáo da intençáo de interpor recurso, pteiteada pela licitalte deverá ser
feita ao Pregoeiro imediatamente após a declaraçáo do(s) vencedor(es).

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

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

9.7 - Admitido o recurso, a licitante terâ o prazo de 03 (três) dias úteis paÍa a
apresentaçáo das razões recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará disponível às

Rua São Paulo. 964 C€ntro CEP: 79170-000
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demais ücitantes classifrcadas, para impugná-lo ou náo, apresentando suas contra-
razões em até 03 (três) dias úteis, contados do término do ptazo da recorrente, sendo-

thes assegurada üsta imediata em cartório dos autos do Pregáo.

9.8 - As licitantes que desejarem impugrrar o(s) recurso (s) frcarão intimadas a Íazê-lo

desde a reuniáo de realização deste Pregão.

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

suspensivo, e encaminhará à Proãuradoria Jurídica para análise e parecer' sendo a

d.cisao p.ofe.ida pela autoridade competente responsável pela homologaçáo da licitação.

9.10 - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica táo

somente à invataaçaá aaqueles atos que náo sejaa passiveis de aproveitamento'

9.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,

a autoriáade competente poderá adjudicar o objeto do Pregâo à licitante vencedora, e em

conseqüência homologar o procedimento licitatório'

10. DA ATA DE REGISTRO DE

1O.1 - Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços' documento

vinculativo obãgacional de fornecimento, onde constaráo os preços a serem ,praticados'
com caÍacteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas' vierem

celebrar contrato pa-ra fomecimento dos produtos, nas condições defrnidas ne-ste edital e

seus anexos ., 
"ê 

foa o caso, com as demais classificadas que aceitarem. Jornecer os

produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecido à ordem de classificaçào e os

quantitativos Propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência minima de

03 dias úteiã, informando o local, dia e hora para a reuniáo e assinatura da Ata de

Registro de Preços.

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 justiÍicado e aceito pela Comissâo de Licitaçáo.

1O.3 - Colhidas às assinaturas, o Departamento de Licitaçoes e compras providenciará a

imediata pubücaçáo da Ata no Diá'rio Oficial do Município'

1O.4 - As empresas com preços registrados passaÍáo a ser denominadas Detentoras da

Ata de RegistÍo de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

1O.5 - Caso a fornecedora primeira classificada, após convocaçáo, não comparecer ou

recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominaçóes a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocalá as demais licitantes, na ordem de classiÍicaçâo
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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 überadas dos compromissos assumidos.

1O.7 - A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência 72ld'oze)

meses, a contar da data de publicação de seu extrato.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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11.1 - A Ata de Registro de Preços será utilizada pela secretaria Municipal de Educação

de SidrolâLndia-MS na qualidade de Usuá'rias da Ata.

11.2 - Caberá a Usuária da Ata a responsabiüdade, após o registro de preços, pelo

controle do cumprimento de todas as àbrigaçÕes relativas ao fornecimento, inclusive

aplicaçáo das sanções previstas neste edita].

11.3 - As Usuárias da Ata deverão informar ao Orgão Gerenciador do Sistema de

Registro de Preços, do não compatecimento da fornecedora para a retirada da nota de

em"penho ou instrumento equivalente, conforme o caso, úsando à convocaçáo dos

reáanescentes e apücaçáo das pendidades cabíveis ao fomecedor faltoso.

11.4 - Poderá utüzar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de

outros muÍricípios que náo tenha partiõipado do certame, mediante prévia consulta ao

Orgào Gerenciàdor áo Sistema de Registro de Preços deste Município'

11.4.1 - As Adesóes preústas na forma do item acima náo poderão exceder ao quíntuplo

do quantitativo de ôada item registrado na ata de registro de preços para o órgáo

gerenciador e órgâos participantes, independente do número de órgáos náo 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'

11.6 - O MunicÍpio de sidrolândia não se obriga a Iirmar contrataçóes oriundas do

sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a uülizaçáo de outros meios para

aquisiçáo dã item, .e"p"it.da a legislaçáo relaüva às ücitações, sendo assegurado ao

beneÍiciário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições'

12.1 - Cada fornecimento d.everá ser efetuado mediante soücitaçáo por escrito,

formalizada pela secretaria Municipal de Educação de sidrolândia-MS dela devendo

constar: a dJta, o va-lor unitário do fãrnecimento, a quantidade pretendida, o local para a

entrega, o pÍazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a

DA ATA DE RE'GISTRO DE

12. DO FORNECTMENTO, DO LOCAL DE
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empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior' contendo o

número de referência da Ata.

12.2 - A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de

fomecimento efetuadas d""i;;-à; pn"rà'a" validade do rãgistro, mesmo se a entrega dos

produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento'

12.3 - O local da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de

Fornecimento, conforme o I"TEM, poàendo ser na sede da unidade requisitante ou em

iocal em que esta indicar, sempre dentro do Município de Sidrolândia /MS'

L2.g.L -Deve inücar o Írrazo de entrega dos produtos' aão superiot,a O3 (diasl dias

apOs a solicitação da Secrltaria Municipal de Educaçáo de Sidrolândia-MS'

L2.g.2 - O recebimento dos produtos se efetivará' em conformidade com os arts' 73 a76

dal-ei 8.666193, meüante recibo, nos seguintes termos:

alProüsoriamente,paraefeitodeposteriorverificaçáodasespecificaçÕes'mediante
"Termo de Aceite Provisório" I

b) Definitivamente, após a verificaçáo da qualidade' quanüdade' caracterÍsticas'

especificações do" proarrtá",1 "ãtt""q"""t" 
aceiiaÇao pela equlPe responsável' no pÍazo

;ã;;" aà os (.inco) dias, mediante "itt-o de Aceite Definitivo" '

12.3.3.Seráorecusadososprodutosquenáoestejaemperfeitoestadoequenáo
atend am as especificaçõ"" Ã"à"t"" nestà edital e/ouque náo estejam adequados para

consumo.

12.4 - Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro t"gT 139 receber ou nào

retirar a nota de 
"-p"rrrro 

á, i;sáÀ.nto equiral.nie, no praz;de- 05 (cinco) dias ú-te§

a Administração "o.vo"*á " 
segunaa classiircada para efetuar o fornecim-ento' e assun

sucessivamente quanto as de-ás classiÍicadas, "plicada" 
aos faltosos as penalidades

cabíveis.

12.6 - A segunda classifrcada só poderá fomecer à Administraçáo quando a primeira

classificada úrr", "., 
registro junta a Ata cancelada'

12.7 - Osprodutos, objeto desta licitaçáo, deverão ser entregues acornpanhados de notas

fiscais disünta", o, 
""jr-,-a.- 

á"otao 
"àIn 

a ordem de utilizaçáo ' dela devendo constar o

número da Ata de Registro de Preços, o produto' o valor unitário' a quantidade' o valor

total e o local da entrega, além das demais exigências legais'

12.8 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se' 
-su.bsidiariamente' 

no

que couber, "" ai"po"lçJ"J'á;-á 'l; eozs at rr/^oslso - código de Defesa do

Consumidor.
Rua São Paulo. 964 Centro CEP: 79170-000
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L2.lO - As despesas relativas à enúega dos produtos correráo por conta exclusiva da

usuária da ata.

13.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro

de preços serão"firmadas com o MunicÍpio de SidrolâLndia, observada as condiÇões

estabelecidas neste edital e no que dispoe o art.62 da Lei Federal n'' 8'666/93' e será

formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quaÍrdo a entrega nâo envolver

obrigações futuras;

bl Nota de empenho ou documento equiva.lente e contrato de fornecimento, quando

presentes obrigações futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) 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 fomecimento seráo os fixados em nota de empenho e/ou

contrato e, ãbservaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de

Preços.

13.4 - A licitante vencedora náo poderá subcontlataÍ subempreitar, ceder ou transferir,

total ou parcialmente o objeto da presente licitaçáo'

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 notifrcará a fórnecedora com o primeiro menor preço registrado

para o item visâdo à negociação para a reduçáo- de preços e sua adequaçáo ao do

mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações'

14.3 - Dando-se por infruúfera a negociaçáo de reduçáo dos preços' o Pregoeiro

formalmente desonêrará a fornecedora ãm relaçáo ao item e cancelará o seu registro,

sem prejuízos das penalidades cabíveis.

Rua São Paulo, 9ó4 Centro CEP: 79170-000
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14.4 - Simultaneamente procederá a convocaçáo das demais Íornecedoras, respeitada a

ordem de classificaçáo visando estabelecer igual oportunidade de negociaçáo'

14.5 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá a

Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, solicitar nova licitação para a aquisiçáo do

produto, sem que caiba direito de recurso.

15. DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento, d.ecorrente do fornecimento do objeto desta licitaçáo, será efetuado

mediante crédito em conta corrente ou cheque, ío prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento definitivo dos Produtos, após a apresentação da respectiva documentação

fiscal, devidamente atestada pelo setoi competente, conforme dispõe o art. 40, inciso
XIV, alínea "a", combinado "ó- o aÍt. 73, inciso II, alinea "b", da lei n" a'666/93 e

alterações.

LS.2 - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s)

fornecedora(s), dé que se encontra regular com suas obrigações para com o -sistema 
de

seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o

INSSecomoFGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento

será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passaÍldo o pÍazo

paÍa o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo'

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota frscal/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 frscal/fatura será considerada como náo

apresentada, para fins de atendimento das condiçóes contratuais.

15.6 - Na pendência de liquidaçáo da obrigaçâo financeira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual o va-lor será descontado da fatura ou créditos existentes em

favor da fornecedora.

15.7 - A Administraçáo Municipal náo pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e

formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou náo instituições Íinanceiras.

15.8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservâLncia, pela Fornecedora de prazo de pagamento, seráo de sua exclusiva
responsabilidade.

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

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Foneffax : (067) 3272-7400
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16. DAS SANçÓES ÂDMTNTSTRATTVÂS

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos preüstos em lei, deüdamente
informados e aceitos, Íicará 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 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administraçáo poÍ pÍazo de até 05 (cinco) anos.

L6.2 - As sanções previstas nos incisos a-nteriores poderáo ser aplicadas
cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da Prestaçáo 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 inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de
prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

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

III - Suspensâo temporária de participação em licitaçáo e impedimento de contratar com
a administração por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contataÍ com a Administraçáo Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinântes da puniçáo ou até que seja
promoüda a reabiütaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente
com as sanções preüstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da
rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
art. 77 a 80 da Lei Federal n" 8.666 /93.

16.6 - Apresentaçáo de documentação falsa, náo manutençáo da proposta e

cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuizo das demais cominações legais:

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

L6.7 - A empresa que náo recolher as multas tratadas nos incisos aateriores no pÍazo
máximo de O5 (cinco) dias úteis contados da notiÍicação ensejará também a aplicação da
pena de suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo ou impedimento de contrataÍ
com a Administraçáo Pública deste MunicÍpio, enquanto não adimpüda a obrigaçáo.

16.8 - Fica garantido a fornecedora o direito préüo da citaçáo e de ampla defesa, no
respecüvo processo, Íto pÍazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notificaÇào ou
publicaçáo do ato.

16.9 - As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicaçáo do princípio da proporcionatidade, em razào de
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 Administração Pública deste Município da aplicaçáo da pena.

16.10 - As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no CertiÍicado de
Registro Cadastral deste Municipio.

16.11 - Competirá a Secretaria Municipal de Educaçáo do Município de Sidrolândia-MS,
na qualidade de detentora da Ata de Registro de Preços a aplicaçáo das penalidades
preüstas no subitem 17.1 e seus incisos, e no inciso 111, subitem 17.3.

L6.12 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 será de competência
exclusiva da autoridade máima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitação
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o
ptazo d,e sanção mínima de 02 (dois) anos

16.13 - O Orgáo 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 preüstas Íro instrumento de convocaçào.

Rua São Paulo,964 CentÍo CEP: 79170-000
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16.14 - As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro
do Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

17. DO CANCELAMENTO DO PREçO RTGTSTRADO

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

17.1.1 - A ücitante nâo formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não
retirar o instÍumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata
de Registro de Preços, sem justifrcativa aceitável;

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

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

L7.L.4 - Der causa a rescisão 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 razão de interesse público, deüdamente motivado.

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

17.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicaçáo.

18. DA DOTÂçÃO ORçAMENTT{RTA

18.1 - As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da
Secretaria Municipal de Educação de SidrolâLndia-MS, usuária da Ata de Registro de
Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condiçóes
estabelecidas neste edital e ao que dispõe o afiígo 62, da lei Federa-l n'8.666/93 e

aJteraçôes.

p. DAS DTSPOSIçÔF,S FrNNS

19.1 - Seráo desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos
legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis,
preço global ou unitário por lote simbólico, irrisório ou cotaçáo de va-lor zero.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'1400



PÁcrNA: L,>L
ASS: I

PREFEITT]RA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,&íF: 03.501.5741000 l -3 I
19.2 - É, facultada o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instruçáo do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessâo
pública da licitaçáo.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administração, no interesse da
administração, anular ou revogaÍ, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitaçáo, observada as disposições contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93 e arts. 17 e 18

do Decreto Municipal n. 100/2O13.

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

19.5 - As licitaltes são responsáveis pela frdelidade e legitimidades das informações e

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo, bem como, pelo custo da
prepaÍação e apresentaçáo dos documentos, independentemente do resultado do
processo licitatório.

19.6 - Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realtzaçáo do certame na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo

comunicação ao contrário.

19.? - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o

dia de início e incluir-se-á o do vencirnento. Só iniciam e vencem os pÍazos em dias de
expediente.

19.8. O desatendimento de exigências formais náo essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferiçáo de sua qualificaçâo e da exata
compreensáo de sua proposta, durante a realizaçáo da sessáo pública da licitação.

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

19.10. O ato de homologação do procedimento náo confere o direito à contrataçâo.

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

19.12. Os envelopes contendo a "documentaçâo e propostas" eliminadas do certame
ficarão a disposiçáo dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do
encerramento da licitação, após este período serâo destruídos.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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19.13. Qualquer ato declaratório não apresentado em qua)quer fase do torneio
licitatório, podendo o credenciado representante preencher a declaraçáo no momento da
sessão.

19.14. As decisões do pregoeiro seráo consideradas definitivas somente após
homologaçáo do procedimento pelo Prefeito Municipal.

19.15. InformaÇóes ou esclarecimentos adicionals sobre a presente licitação
somente será admitidas por escrito. endereÇadas o PreEoelro. cuio endereQo ê a
Rua Sáo Paulo. no 964. Centro. CEP 79.17O-OOO, neste Municipio. até o segundo dia
que anteceder a data de recebimento dos ênveloDes I e II no horário de ThOOmin às
l lhOomin horas.

19.16, Fica eleito o foro da cidade de SidrolâLndia, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciando de qualquer outro, por mais priülegiado que seja para processaÍ as
questões resultantes desta licitação e que nâo possam ser dirimida administrativamente.

Sidrolândia-MS, 1 1 de Setembro de 2018.

SILVA SANTOS
Secretário Mu ifiípal de Fazenda, Tributaçáo e

estáo estratégice

Rua São Paulo, 964 Cento CEP: 79170-000
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PROCESSO ÂDMTNISTRÂTIVO N' 21 19/2018
PREGÃO PRF,SENCIAI N' 02612018

ANE:XO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: O objeto da presente licitaçáo é a seleçào da proposta mais vantajosa para a
administração pública, objetivando o Registro de Preços pârâ aquisição de material per-
manente e material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Educaçáo de

Sidrolândia-MS pelo período de 12 (dozel meses, com fornecimento parcelado de acordo
com as solicitações oriunda do depaÍamento de compras.

JüSTIFICÂTM: Á aquisiçáo de Material Permanente e Consumo para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de Educaçáo, Escolas Municipais e Centros de Edu-
caçâo Infantil. As entregas dos produtos seráo feitas parceladas, conforme a quaatidade
e necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia/ MS.

PRÂzlO MÁXI}IO PARA OS FORNE)ICmENTOS: não superior a 3 (três) dias úteis.

ADJITDICÂçÃO DO OBJETO: menor preço por item.

PR.EçOS REFERENCIAIS PARA CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:

Sob pena de desclassificaçâo os valores deverão respeitar os seguintes preços máxi-
mo paÍa cada item.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'12-'1400
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I'N.

vLR
TOTAL

MÂRCA

i

Ventilador de parede- ventilador de pare-
de para uso em ambiente escolar, diáme-
tro entre 500 e 600 mm, comprimento do
tubo de fixaçáo l50mm (tolerância +/-
2,57o, ventilador de parede, com hélice
com no minimo três pás. Base de hxaçào
à parede em aço carbono, deveráo apre-
sentar controle de velocidade üpo rotati-
vo, com no mínimo trés níveis de veloci-
dade (baixa, média e alta), acionamento
deverá ser tipo controle de parede, volta-
gem l10V E 220V conforme demanda.
Certificado pelo INMETRO. Conforme
manual do FNDE PROINFÂNCIA.

UN 600 239,00 143.400,00

2

Ventilador de teto- (VT) ventiladores para
serem acoplados ao teto com 130w de
potência, e 3 velocidades. Caraclerisúcas:
comprimento 48 cm, largura 23,5cm,
altura 26cm - Conforme Manual do FNDE
PROINFÂNCIA

UN 400 204,40 81.760,00

3 Conjunto mobiliário para aluno tamanho
cja-06 modelo FDE, cor azut- indicado CONJ. 400 356,30 t42.520,OO
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para usuário com estrutura de 1,59 m a
1,88m.

4

Conjunto mobiliário para aluno talnanho
cja-O5 modelo FDE, cor verde- indicado
para usuário com estrutura de 1,46m a
1,76m.

CONJ. 400 321,90 128.760,00

c

Conjunto mobiliário para aluno tamanho
cja-04 modelo FDE, cor vermelho- indi-
cado para usuário com estrutura de
1,33m a 1,59m.

CONJ. 400 332,54 133.O16,00

6

Conjunto mobiliário parâ aluno tamanho
cja-03 modelo FDE, cor amarela- indica-
do para usuário com estrutura de 1,19m
a 1,42m.

CONJ. 400 319,70 127.880,00

7

Mesa acessivel para pessoas em cadeira
de rodas (PCR) MA-02 modelo FDE, cor
laranja- indicado para usuârio em cadei-
ras de roda

CONJ. 150 399,00 59.850,00

8

Conjunto mobiliário para aluno tamanho
cja-01 modelo FDE, cor laranja- indicado
para usuário com estrutura de 0,93m e
1, r6m

CONJ. 400 308,80 123.520.00

9

Colchonete para repouso com (4 unida-
des) - (CO3) - colchonete de làmina de
espuma flexivel de poliuretano para uso
infantil, certificado peto INMETRO e em
conformidade com a norma NBR 13579-1
- dimensóes: 185 cm; largura 65 cm;
espessura: 05cm. Caracterísücas: reves-
timento em matéria têxtil plasúIicado,
"atóxico", ref. "corino", na cor azul real,
impermeâvel, com acabamento em costu-
ra simples e acabamento em cadarço
impermeável; ESPUMA COM DENSIDA-
DE NOMINAL kg/M3: D20. Norma ABNT
NBR 8537- Conforme Manual do FNDE
PROINFÃNCIA

CONJ. 400 389,O0 155.600,O0

lo

Geladeira de uso doméstico FROST FREE
300L - linha branca (RF2) - refrigerador
vertical combinado, linha branca, sistema
de refrigeração "FROST FREE", voltagem
1 10v ou 22v (conforme demanda). Deverá
possuir certificado INMETRO apresen-
tando classilicação energética 'A" con-
forme estabelecido na portaria n" 20, de
Ol de fevereiro de 2016. Drmensoes apro-
ximadas: 176x62x69 cm (AxLxP) capaci-
dade total: mínima de 300 litros- Con-
forme manual do FNDE PROINFÃNCIA

UN 30 1.889,00 s6.670,00

1t

FÍeezer 47OL horizontal linha branca -
capacidade 410 litros, dimensões: altura
94 cm, largura 65,3 cm, profundidade
133,2, cor branca, voltagem 110v ou
22Ov (conforme demanda) - deverá pos-

UN 2.487,OO 87.045,00

Rua São Paulo,964 Centro CEP; 79170-000
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suir certificado INMETRO

t2

Fogâo industrial de piso 6 bocas, com
forno 87 litros aproximadamente tampa
de aço inox- fogào indusuial baixa pres-
sâo para uso à gás GLP, grelhas de ferro
fundido 30x30, 3 queimadores duplos
130MM e O3 simples 95 MM de baixa
pressão, gambiarra em aço, bandeja cole-
tora de resíduo, dimensões 8Ox1O5x83
aproximadamente.

UN 30 2.010,14 30.304,20

t3

Placa de tatame em EVA- (TAl) - tatame
em placas intertravadas de E.V.A (etileno
- acetato de vinil) com bordas de acaba-
mento confeccionadas em E.V.A ( 100%) ,

atóxicas, com superficie texturizada,
siliconada, antiderrapante e lavável. Di-
mensóes: tamanho das placas l000MM X
l000MM, espessura 2OMM. Conforme
manual do FNDE PROINFÂNCIA.

UN 500 53,24 26.620,O0

l4

Colchonete parâ trocador de creche -
(CO2)- colchonete para trocador de es-
puma flexível de poliuretano, dimensôes:
comprimento l00cm, largura 6Ocm, es-
pessura Oscm. Caracteristicas: revesti-
mento em material têxtil plastihcado,
"atóxico" , ref. corino", na cor azul real,
impermeável, com acabamento em costu-
ra simples e acabamento em cadarço
impermeável; ESPUMA COM DENSIDA-
DE NOMINAL kg/M': D20. Norma ABNT
NBR 8537- Coníorme Manual do FNDE
PROINFÂNCIA

UN r50 63,05 9.457,50

15

Berço - (BCl) infantil em mdp com gra-
des na cor branca, náo dobrável, com
rodízios, comprimento 120omm +/-
lOmm, largura 670mm +/- 1omm, altura
das cabeceiras considerando a estrutura
tubular 90omm sem considerar o rodÍzio.
Deverá ter selo do INMETRO. Conforme
manual do FNDE PROINFÂNCIA.

CONJ. 50 425,O0 21.250,OO

16

Colcháo infantil em espuma flexÍvel de
poliuretano para berço. Características:
espuma de poliuretano flexÍvel com den-
sidade d18, integral (tipo simples), reves-
tido em uma das fases e nas laterais em
tecido jacquard, costurado em matelassê
(acolchoado), com fechamento perimetral
tipo viés e com acabamento da outra face
do colchào plastilicado, conforme requisi-
tos da norma ABNT NBR i3579 (parte 1 e
2), tratamento antialérgico e antiácaro
nos tecidos. Conforme manual do FNDE
PROINFÂNCIA.

UN. lo0 98,00 9.800,00

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400 z
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t7

Cadeira de alimentação - cadeira alta de
alimentaçáo infantil dobrável com bande-
ia removível, altura 1050mm +/- 50mm,
largura 560mm +/- 50mm, profundidade
680mm +/- 50mm, proteçáo lateral mi-
nima de 140mm, medidos do topo da
proteçáo lateral à superficie do assento.
Altura do encosto minima de 25omm,
medidos na posiçáo vertical, ângulo do
encosto minimo 60' em relação à hori-
zontal (se menor o comprimento minimo
do encosto deve ser de 4OMM), borda
frontal do assento raio mínimo de SMM.
Conforme manual do FNDE PROINFÂN-
CIA.

UN. 50 259,O0 12.950,00

18

Microcomputador com processador x86
com 04 núcleo, 08 úreads com Írequên-
cia de no MINIMO 4.2 GHZ E I MB DE
cache, memória padrào de 16 gb, ddr4
24OO mhz, distribuídas em 2 módulos de
O8 gb, ddr4 24oomhz. placa máo com
dipset da mesma marca do processador
ofertado com 04 slot de memória com
expansáo ale 64gb com slot de expansáo
1 x pcle 3.O/2.O x 16 (maxat x 4 mode ),
2x pcle 3.Ol2.O Ol disco no estado solido
de no minimo 128 gb sata III0, 1 disco
rigido de 1 tb sata tll 7200 rpm, ptaca de
video dedicada de no mínimo 8 gb, gddrs
256 bits, com 02 saidas display port e 02
hdmi e Ol dvd monitor led de no minimo
24 resoluçáo máxima 1920x1O8O, brilho
de 25O cd/ro2 contraste (dinâmico)
50.000.000: 1 com conectores lx vga/ lx
dgal lxdvv/ 1x hdmi/1x dispay port/ 4x
usb 2.0/ entrada de áudio/ saída fone de
ouvido gabinete atx 4 baias com ventila-
dor 80 cm auxiliar e fonte de alimentaçáo
de no mínimo 550 w com certifrcação 80
plus catesoria bronze.

UN. 15 3.499,O0 52.485,00

l9 Monitor 22 polegadas. UN. 20 799,00 15.980,00

20

Microcomputador com processador x86
com 04 núcleo,04 threads com frequên-
cia de no mínimo 3.0 ghz e 6 mb de ca-
che, memória padráo de O8 gb, ddr4
24OO rnhz, placa màe com chipeset da
mesma marca do processador ofertado
com 02 slot de memória com expansáo
até 32 gb com slot de expansào 1 x slot
pci express 3.O x 16, 2x slors pci express
2.0 x l, I disco rigido de 1 tb sata III
72OO rprn, placa de video integrada moni-
tor ed de no mínimo 21 ,5", resoluçào
máxima 192Ox1080, brilho de 2OO cdlm2
contraste (dinâmico) 20.000.O0O: 1 com

UN. 30 2.88s,00 86.550,00
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conectores lx analógico ( rgb ), gabinete
at < 4 baias com ventilador 8O cm auxiliar
e fonte de alimentaçâo de no mínimo 300

21
Estabilizador 1000 va mono I t5 v.

UN. 40 249,OO 9.S60,00

22 Roteador Wireless Tp- Link Dual Band
9O0 Mbps 4c900 UN, 20 2 18,00 4.360,00

Nobreak Net Winner l3O0 Va Fx - 8 To-
madas - Bivolt - Autômático UN. 50 749,OO 37.450,00

24

Conjunto para professor - cjp 01 - creche
III e pré-escola - conjunto para professor
composto por uma mesa retangular e
uma cadeira - mesa individual com tam-
po em mdp ou mdf, revestido na face
superior em laminado melaminico e na
face inferior em chapa de balanceamento,
painel frontal em mdf ou mdp, revestido
nas duas faces em laminado melaminico
bp, montado sobre estrutura tubular de
aço, altura da mesa 76 cm, tampo de
mesa retangular 120 cm x 60 cm, cadeira
individual empilhável com assento e en-
costo em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, monta-
do sobre estrutura tubular de aço, altura
do assento da cadeira ao cháo 46 cm,
assento da cadeira 40 cm x 43 cm e en-
costo da cadeira 19,8 cm x 39,6 cm. Con-
forme manual do FNDE PROTNFÂNCIA.

UN. 50 417,30 20.86s,00

25

Máquina de lavar roupa capacidade de I 1

kg - linha branca - ( mq ) - capacidade de
roupa seca 1l kg, largura máxima 650
mm, profundidade máxima 680 mm,
voltagem 11O v e 22O v conforme deman-
da, cordáo de alimentaçáo ( rabicho I
certilicado pelo INMETRO, com indicação
da voltagem. Conforme malual do FNDE
PROINFÂNCIA.

UN. 20 685,00 13.700,00

26

Bebedouro elétrico industrial com duas
torneiras com capacidade de reÍrigeraçâo
de no mínimo 25Ilh, para instalaçào no
piso, altura máxima 130O mm, largura
màxima 55O mm, profundidade máxima
500 mm, fomecimento minimo de água
gelada 251/h, duas torneiras em metal
cromado para copo tipo lavatório (ou
similar), reguláveis e de fácil acionamento
pelos usuários, reservatório de água em
metal resistente, atóxico e de fácil limpe-
za (polipropileno ou aço inoxl. náo possu-
ir cantos vivos, arestas ou qualquer ou-
tras saliências cortantes ou perfurantes
de modo a nào causar acidentes, volta-
gem 110v e 220v conforme demanda,

UN. 10 1.999,00 19.990.00
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al Manual Descritivo para Âquisição de Mobiliário e Equipamentos Pro inÍância -
Tipos B e C (Projeto Versáo 2013);
B) Manual de Orientaçóes Técnicas/volume O7 - Mobiliário e Equipemento Escolar
Educação Infantil;

RENA

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (061) 3272-'1400

CNPJ/IvÍF: 03.50 1.574/000 l -3 I
certificado pelo INME*IRO. Conforme
manual do FNDE PROINFÃNCIA.

27

Bebedouro industrial 100 litos aço inox -
modelo tradicional de bebedouro indus-
trial confeccionado em aço inox, com
certificado do inmeúo,03 tomeiras ros-
ca/copo em latão cromado, aparador de
água frontal em chapa de aço inox com
ralo, capacidade de 100 litÍos no reserva-
tório, capacidade de refrigeraçào média
de 18O litro/hora, com revestimento ex-
terno em chapa de aço inox, reservatório
de água (tanque intemo) em pp atóxico
(polipropiteno), isolaçáo em epsl gás
ecológico R 134" unidade condensadora,
controle de temperatura da água, fácil
acesso para limpeza, aproximadamente
profundidade 72O mm, altura 1440 mm,
larsura 720 mm.

UN, 30 3.500,00 1o5.o00,00

TOTAL
R$ L.746.7a7,70

mo,nudl

âl de Fazeada, Tributação e
stáo êstratéglca
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ANE:KO II - F'ORIIÍUúRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PROCESSO ADMIMSTRATTVO N' 21 19/20 18
PRBGÃO PRESENCTAL N" 02612018

FORNECEDOR CNPJ/MF

OB.IETO: O objeto da presente licitação é a seleçáo da proposta mais vantajosa para a
administraçáo pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de material per-
manente e material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Educação de Si-
drolândia-MS, pelo período de 12 (doze) meses, com fornecimento parcelado de acordo
com as solicitações oriunda do departamento de compras.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'12-7400

ITEM DESCRTçÃO UNID QTDE vLR. I'N. VLR
TOTAL

1

Ventilador de parede- ventilador de
parede para uso em ambiente escolar,
diâmetro entre 500 e 600 mm, com-
primento do tubo de lxaçâo 150mm
(tolerância +/- 2,5o/o, ventilador de
parede, com hélice com no minimo três
pás. Base de lxação à parede em aço
carbono, deverào apresentar controle
de velocidade tipo rotativo, com no
mínimo três níveis de velocidade (bai-
xa, média e alta), acionamento deverá
ser tipo controle de parede, voltagem
llOV E 22OV conforme demanda. Cer-
tificado pelo INMETRO. Conforme ma-
nual do FNDE PROINFÂNCIÁ.

UN 600

2

Ventilador de teto- (\rT) ventiladores
para serem acoplados ao teto com
13Ow de potência, e 3 velocidades.
Caracteristicas: comprimento 48 cm,
largura 23,5cm, altura 26cm - Con-
forme Manual do FNDE PROINFÂNCIA

UN 400

3

Conjunto mobiliârio para aluno tama-
nho cja-06 modelo FDE, cor azul- indi-
cado para usuário com estmtura de
1,59m a 1,88m.

CONJ. 400

4

Conjunto mobiliário para aluno tama-
nho cja-O5 modelo FDE, cor verde-
indicado para usuário com estrutura
de 1,46m a 1,76m.

CONJ. 400

5

Conjunto mobiliário para aluno tama-
nho cja-04 modelo FDE, cor vermelho-
indicado para usuário com estmtura
de 1133m a 1,59m.

CONJ. 400
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6

Conjunto mobiliário para aluno tama-
nho cja-03 modelo FDE, cor amarela-
indicado para usuàrio com estrutura
de 1,19m a 1,42m.

CONJ, 400

7

Mesa acessivel para pessoas em cadei-
ra de rodas (PCR) MA-02 modelo FDE,
cor laranja- indicado para usuário em
cadeiras de roda

CONJ. 150

8

Conjunto mobiliário para aluno tama-
nho cja-Ol modelo FDE, cor laranja-
indicado para usuário com estrutura
de 0,93m e 1,16m

CONJ. 400

9

Colchonete para repouso com {4 uni-
dades) - (C03) - colchonete de lâmina
de espuma flexível de poliuretano para
uso infantil, certificado pelo INMETRO
e em coníormidade com a norma NBR
13579-1 - dimensões: 185 cm; largura
65 cm; espessura: 05cm. CaracterÍst!
cas: revestimento em matéria têxtil
plastificado, "atóxico", ref. 'corino', na
cor azul real, impermeável, com aca-
bamento em costura simples e acaba-
mento em cadarço impermeável; ES-
PUMA COM DENSIDADE NOMINAL
kg/M": D2O. Norma ABNT NBR 8537-
Conforme Manual do FNDE PROIN-
FÀNCtA

CONJ. 400

10

Geladeira de uso doméstico FROST
FREE 3O0L - linha branca (RF2) - re-
frigerador vertical combinado, linha
branca, sistema de refrigeraçáo
"FROST FREE", voltagem 11Ov ou 22v
(conforme demanda). Deverá possuir
certificado INMETRO apresentando
classificaçáo energética'A" conforme
estabelecido na portaria n" 20, de 01
de Íevereiro de 2016. Dimensões apro-
ximadas: 176x62x69 cm (AxLxp) capa-
cidade total: mÍnima de 30O litros-
Conforme manual do FNDE PROIN-
FÂNCIA

UN 30

ll

Freezcr 41OL t o.izontat linh. b.u.rca -
capacidade 410 litÍos, dimensóes: altu-
ra 94 cm, largura 65,3 cm, profundi-
dade 133,2, cor branca, voltagem l lOv
ou 220v (conforme demanda) - deverá
possuir certificado INMETRO

UN

12

Fogão industrial de piso 6 bocas, com
forno 87 litros aproximadamente tam-
pa de aço inox- logáo industrial baixa
pressão para uso à gás GLP, grelhas de
ferro fundido 3Ox3O, 3 queimadores
duplos 13OMM e 03 simples 95 MM de
baixa pressão, gambiarra em aÇo, ban-

UN 30

á
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deja coletora de residuo, dimensões
8Ox1 05x83 aproximadamente.

l3

Placa de tatame em EVA- (TAl) - tata-
me em placas intertravadas de E.V.A
(etileno - acetato de vinil) com bordas
de acabamento confeccionadas em
E.V.A (100%), atóxicas, com superficie
textudzada, siliconizada, antiderrapan-
te e lavável. Dimensoes: tamanho das
placas 1O00MM X 100OMM, espessura
20MM. Conforme manual do FNDE
PROINFÂNCIA.

UN 500

I4

Colchonete para tocador de creche -
(CO2) - colchonete para trocador de
espuma fleível de poliuretano, dimen-
sões: comprimento 1oocm, largura
6ocm, espessura 05cm. Caracteristi-
cas: revestimento em material têxtil
plastiÍicado, "atóxico", ref- corino", na
cor azul rea1, impermeável, com aca-
bamento em costura simples e acaba-
mento em cadarço impermeável; ES-
PUMA COM DENSIDADE NOMINAL
kg/M3: D20. Norma ÀEINT NBR 8537-
Conlorme Manual do FNDE PROIN-
FÂNCIA

UN I50

15

Berço - (BCl) infantil em mdp com
grades na cor branca, náo dobrável,
com rodízios, comprimento 120omm
+/- lOmm, largura 670mm +/- 10mm,
altura das cabeceiras considerando a
estrurtrra tubular 900mm sem consi
derar o rodizio. Deverá ter selo do IN-
METRO- Conforme manual do FNDE
PROINFÂNCIA.

CONJ. 50

16

Colcháo infantil em espuma flexivel de
poliuretano para berço. Caracteristi
cas: espuma de poliuretano flexÍvel
com densidade d18. inregral {tipo sim-
ples), revestido em uma das fases e nas
laterais em tecido jacquard, costurado
em matelassê (acolchoado), com fe-
chamento perimetral tipo viés e com
acabamento da outra iace do colcháo
plastificado, conforme requisitos da
normâ ABNT NBR 13579 {parte I e 2),
tratamento antialérgico e arrtiácaro nos
tecidos. Conforme manual do FNDE
PROINFÃNCIA.

UN. 50

17

Cadeira de alimentaçào - cadeira alta
de alimentaçáo infaltil dobrável com
bandeja remoúvel, altura lOSOmm +/-
50mm, largura 56omm +/- 50mm,
profundidade 68omm +/- somm, pro-
teção lateral mínima de 14omm, medi-

UN. 50
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dos do topo da proteçáo lateral à su-
perficie do assento. Altura do encosto
mÍnima de 250mm, medidos na posi-
çáo vertical, ângulo do encosto minimo
60'em relaçâo à horizontal (se menor
o comprimento mÍnimo do encosto
deve ser de 40MM), borda frontal do
assento raio mínimo de SMM. Confor-
me manual do FNDE PROINFÂNCIA.

I8

Microcomputador com processador x86
com 04 núcleo, 08 threads com fre-
quência de no MINIMO 4.2 GHZ E I
MB DE cache, memória padráo de 16
gb, ddr4 24OO mhz, distribuidas em 2
módulos de O8 gb, ddr4 24OOmhz,
placa mào com dipset da mesma marca
do processador ofertado com 04 slot de
memória com expansào até 64gb com
slot de expansào I x pcle 3.0/2.0 x 16 (

maxat x 4 mode ), 2x pcle 3.0/2.0 0l
disco no estado solido de no mÍnimo
128 gb sata IIIO, I disco rigido de 1 tb
sata III 7200 rpm, placa de video dedi-
cada de no minimo 8 gb, gddr5 256
bits, com 02 saidas display port e 02
hdmi e 0l dvd monitor led de no mí-
nimo 24 resoluçáo máxima
192Ox1O80, brilho de 25Q cd/m2 con-
raste (dinâmico) 5O.0OO.0O0: I com
conectores lxvga/ lx dga/ lxdw/ lx
hdmi/lx dispay pon/ 4x usb 2.O/
entrada de áudio/ saida fone de ouvido
gabinete atx 4 baias com ventilador 80
cm auxiliar e fonte de âlimentaçáo de
no minimo 550 w com certiÍicaçào 80
plus categoria bronze.

UN. 15

l9 Monitor 22 Dolesadas. UN. 20

20

Microcomputâdor com processador x86
com 04 núcleo, 04 threads com fre-
quência de no minimo 3.O ghz e 6 mb
de cache, memória padrão de 08 gb,
ddÍ4 24OO mhz, placa máe com chipe-
set da mesma marca do processador
ofertado com 02 slot de memória com
expansào até 32 gb com slot de expan-
são 1 x slot pci express 3.0 x 16, 2x
slots pci express 2.O x l, I disco rigido
de I tb sata III 7200 rpm, placa de
vÍdeo integrada monitor ed de no mi-
nimo 21,5', resoluçâo máxima
192Ox1O80, brilho de 2OO cd,l m2 con-
raste (dinâmico) 20.000.000: I com
conectores lx analógico ( rgb L gabine-
te atx 4 baias com ventilador 80 cm
auxiliar e fonte de alimentacáo de no

UN. 30
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mínimo 300 rr,.

2t Estâbilizador 1000 va mono 115 v.
UN. 40

22 Roteador Wireless Tp- Link Dual Band
9O0 Mbps Ac90O

UN, 20

Nobreak Net Winner 1300 Va Fx - 8
Tomadas - Bivolt - Automático UN. 50

24

Conjunto para professor - cjp 0l - cre-
che III e pré-escola - conjunto para
professor composto por uma mesa
retangular e uma cadeira - mesa indi-
vidual com tampo em mdp ou mdf,
revestido na face superior em laminado
melamínico e na face inferior em chapa
de balanceamento, painel frontal em
mdf ou mdp, revesúdo nas duas faces
em laminado melamÍnico bp, montado
sobre estÍutura tubular de aço, altura
da mesâ 76 cm, tâmpo de mesa retan-
gular 12O cm x 60 cm, cadeira indivi-
dual empilhâvel com assento e encosto
em polipropileno irjetado ou em com-
pensado anatômico moldado, montado
sobre estrutura tubular de aço, altura
do assento da cadeira ao chào 46 cm,
assento da cadeira 40 cm x 43 cm e
encosto da cadeira 19,8 cm x 39,6 cm.
Conforme manual do FNDE PROIN-
FÂNCIA.

UN. 50

Máquina de lavar roupa capacidade de
ll kg - linha branca - (mq )- capaci-
dade de roupa seca 11 kg, largura
máíma 650 mm, profundidade màxi-
ma 680 mm, voltagem llO v e 22O v
conforme demanda, cordáo de alimen-
tação (rabicho )certilicado pelo INME-
TRO, com indicação da voltagem. Con-
forme manual do FNDE PROINFÂNCIA.

UN. 20

26

Bebedouro elérico industrial com duas
tomeiras com capacidade de refrigera-
Çào de no minimo 251/h, para instala-
çáo no piso, altura máxima l30O mm,
largura máxima 550 mm, profundidade
máxima 5O0 mm, fomecimento minimo
de água gelada 251/h, duas torneiras
em metal cromado para copo tipo lava-
tório (ou similar ), reguláveis e de fácil
acionamento pelos usuários, reservató-
rio de água em meral resistente, atóxi-
co e de íácil limpeza ( polipropileno ou
aço inox ), não possuir cantos vivos,
arestas ou qualquer outras saliências
cortantes ou perfurantes de modo a
nào causar acidentes, voltá.gem l lov e
220v conforme demanda, certificado

UN. l0
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TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
. VALIDN)E DA PROPOSTA:
. LOCAL E DATÂ:
. TELEFONE: BANCO: AG: CC:

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

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 791 70-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400

pelo INMETRO. Conforme manual do
FNDE PROINFÀNCIA.

27

Bebedouro industrial 100 litros aço
inox - modelo tradicional de bebedouro
industrial confeccionado em aço inox,
com certificado do inmetro, 03 tornei-
ras rosca/copo em latào cromado,
aparador de água frontal em chapa de
aço inox com ralo, capacidade de 10O
litros no reservatório, capacidade de
refrigeraçào média de 18O litro/hora,
com revestimento externo em chapa de
aço inox, reservatório de água (tanque
interno) em pp atóxico (polipropileno),
isolaçáo em epsl gás ecológico R 134"
unidade condensadora, controle de
temperatura da água, fácil acesso para
limpeza, aproximadamente profundi-
d,ad,e 72O mm, altura 1440 mm, Iargu-
ra 72O mm.

UN- 30
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/lNE(O Ur

DDCLÂRÂçÃO DE IIA3ILITAçÃO

situada

CNPJ/MF

(endereço

completo)-, decl,ara, sob as penas da l,ei, nos

termos do Inciso VII, art.4" da Lei Federal n"lO.S2O /2OO2, que cumpre plenamente os

requisitos da habilitaçáo exigidos no Edita-l de PÍegão Presenclal f O26|2OL8,

autorizado pelo Processo Administrativo n" 2Ll9l2OLa.

Por ser expressa manifestaçáo da verdade, Íirmo o presente.

( ),-de de 20 18.

cidade estado

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

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06'7) 3272-7400
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/INEKO IV

DBCLARAçÃO DE FATOS STTPERVENTENTES IMPEDITTVOS

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 Lei Federa-l n" 8.666193.

-MS. _/_/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N'DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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ANEXO V

DECLARAçÃO NOS TERMOS DO TNCTSO TOOítrI DO ÂRTTCí) 7'DA CONSTTTUIçÃO
FEDERÁL

Pregão Presencial n" 26l2OL8
Processo Administrativo n' 2lL9 I 2OL8

inscrito no CNPJ/MF sob o

no................... ......., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de Identidade

n"................... e do CPF/MF n" ................. DBCLARA' para

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Leí Federa-l n"8.666, de 21 de junho de 1.993,

acrescido pela Lei no9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que náo emprega menor de de-

zoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis

ânos.

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

-MS,_de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observaçâo: em caso afirmativo, assina-lar a ressalva acima)

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400

de



P^GtN^:(,-(..q

ASS:

PREFEITTIRA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,MF: 03.50 1.574/000 I -3 I

ANETO VI

ATA DE RDGISTRO DE PRF4OS N" 2018

Aos dias do mês de de 

-, 

na sede do Municipio de SIDROLÂNDIA-MS, si-
tuada a Rua Sáo Paulo, n" 964, Centro, SIDROLÃNDLA-MS -M/S, representada Íreste ato
pelo Prefeito, 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,
SIDROLÂIIDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa

CNPJ/MF sob o n."-, com estabelecimento
na cidade doravante denominada Contrata-

brasileiro, portador(a) do RG n.'do, representada neste ato por
emitida pela SSP/_, e do CPF n." nos termos nos

termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2OO2, Lei n" 8.078, de I I de setembro de

1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei ComplementaÍ n" 123 de 14 de Dezembro
de 2O06, Decretos Municipais n"s 100/2013 e lOll2Ol3 ambos de e, subsidiariamente,
pela l,ei n' 8.666/93 e alteraçóes posteriores todos representados conforme documento
de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registraÍ os preços, con-
forme decisáo exarada no Processo Administrativo n" 2ll9l2Ol8 e HOMOLOGADA nos
autos, referente ao Pregão Fresenclal N'026/2018 - RDGISTRO DE PREÇOS, conso-
ante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSI'LA PRIMEIRÂ - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a seleçáo da proposta mais vantajosa para a

administraçáo pública, objetivando o registro de preços para aquisiçào de material per-
manente e material de consumo para atender a Secretaria Municipal de Educaçáo de

SidrolâLndia-MS, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do
departamento de compras.

2. CL{USULÂ SDGI'NDA . DA ATA DE REIGISTRO DE PREçOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento únculativo obrigacional de fornecimento,
onde constarão os preÇos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da
licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento nas
condiçÕes defrnidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais
classiÍicadas que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a
ordem de classi-Ecaçáo e os quantitaüvos propostos.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400

inscrita no
.na
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2.2. O ptegoeíro convocalá formalmente à fomecedora, com antecedência mínima de 03

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 1)ma vez, por igual período, quando,

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

2.3. Colhidas as assinaturas, a secretaria Municipal de Administraçáo providenciará a

imediata pubücaçáo no Diário Ofrcial do Município.

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

Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

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

assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuizo das cominações a ele previstas neste

edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classilicaçáo.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja

convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e fomecimento as licitantes

estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá a ügência de 72(dozel meses, a

contar da data de publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULII TERCEIRÂ. DOS USUIí,RIOS DA ATA DE REGISTRO DE PRIçOS

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Educação de

Sidrolândia-MS.

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

cumprimento de todas as obrigações relativas ao fomecimento, inclusive aplicação das

sanções previstas neste edital.

3,3. A Usuá,ria da Ata deverá informar ao Orgáo Gerenciador do Sistema de RegistÍo de

Preços, do náo comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, üsaldo à convocação dos remanescentes e

aplicaçáo das penalidades cabíveis ao fomecedor faltoso.

Rua São Paulo. 96.1 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400 z-
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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 préüa consulta ao Orgáo
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo VI, nas condiçóes preüstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Sidrolândia não se obriga a firmar contrataçóes oriundas do Sistema
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisiçao de

item, respeitada a legislação relativa às licitaçóes, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condiçÕes.

4. CL{USULA QUÂRTA
RECEBIMTNTO.

DO FORNF'IMENTO, LOCAL DE ENTREIGA, ACEITE E

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto pela Se-

cretaria Municipal de Educação de Sidrolândia-MS.

4.2. Cada aquisição dos produtos deverá ser efetuado mediante soücitaçáo por escrito,
formalizada pela Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia-MS dela devendo
constar: a data, o valor unitá,rio do material, a quantidade pretendida, o local para a entrega,
o ptazn, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretaÍnente a empresa
contratada, deüdamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de
referência da Ata.

4.3. A(s) fomecedora(s) classiicada(s) ficará (áo) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fomecimento
ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues até 3 (três) dias úteis, após a solicitaçáo da Secretaria
Municipal de Educação de Sidrolândia-MS, mediante requisição expedida pelo contratante,
respeitando-se o lirnite da quanüdade solicitada. Os produtos devem estar acondicionados
adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4.L. O prazn de entrega será de 3 (três) dias úteis, conforme soücitação da Secretaria Mu-
nicipal de Educaçáo de Sidrolândia-MS.

4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a76 da
Leí8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

Rua São Paulo.964 Centro CEP: 79170-000
Fone,€ax : (067) 3272-7400
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a| Proüsoriamente, para efeito de posterior verificaçáo das especilicações, mediante'Termo
de Aceite Proüsório";

bl Definitivamente, após a verificaçáo da qualidade, quanüdade, características,
especifcações dos fornecimento, e consequente aceitâção pela equipe responsável, no pÍazo
máximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de Aceite Definiüvo".

4.4.3. Serão recusados os produtos que náo atendam as especificações constantes neste
edital e/ou que náo estejam adequados para o consumo.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não relirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, no pÍar,o de 05 (cinco) dias úteis, a
Administração convocará a segunda classificada para fornecer o objeto desta licitação, e
assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

4.6. A segunda classificada só poderá fomecer à Administraçáo quando a primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os produtos 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 fornecimento, o valor
unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, atém das demais exigências legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, Íro que
couber, as disposições da Lei n' 8.078 de 1l l09 /9O - Côdigo de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas à entrega dos materiais correrâo por conta exclusiva da detentora
da ata.

5. cLÁusulÁ etmmA - DA coNTRATAçÃo

5.1. As obrigações decorrentes da entrega dos produtos constantes do Registro de Preços
será firmado com o Município de Sidrolândia, obsewada as condiçóes estâbelecidas neste
edital e no que dispõe o aÍt.62 da l,ei Federal n'.8.666/93, e será formalizâda através de:

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

Rua São Paulo, 964 Cenrro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'12-7 400
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b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando
presentes obrigações fu turas.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocaçáo,

cujas condições deverâo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de O5 (cinco)

dias úteis, contados da convocaçâo.

5,3. Os quantitativos dos produtos serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e,

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

5.4. A licitante vencedora nâo poderá subcontratar sub empreitar, ceder ou transferir, total

ou parcialmente o objeto da presente licitaçáo.

6. CLÁU$TLASEKTA-DO PRF4O E REITISÃO

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 tomaÍ-se superior ao preço praticado no mercado,

a Comissão de Licitação notiÍicará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado
para o item üsando a negociaçáo para a redução de preços e sua adequação ao do

mercado, maÍrtendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações'

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissào de

Licitação forma-lmente desonerará a fornecedora em relaçáo ao item e calcelará o seu

registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

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

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura
Municipal de Sidrotândia, solicitar nova licitação para o fomecimento, sem que caiba

direito de recurso.

7. CLÁUSI'LA SÉ"TIMÂ - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitaçáo, será efetuado mediante
crédito em conta corrente ou cheque nomina-l, Íro pÍazo de 30 (trinta) dias, contados do

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'12-7400
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recebimento definitivo do fornecimento após a apresentaçáo da respectiva documentaçáo

fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforÍne dispõe o art. 40, inciso

XIV, a-linea 'a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n" 8.666193 e

aJteraçôes.

7.2. Os pagamentos somente seráo efetuados após a comprovaçáo, pela(s) fornecedora(s),

de que se encontra regulaÍ 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 prazo para o

pagaÍnento a ser contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo'

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota frscal/fatura, a Secretaria Municipal

de Educaçáo de Sidrolândia-MS 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 fins de atendimento das condições contratuais.

7.6. Na pendência de liquidação da obrigaçáo Íinanceira em virtude de penalidade ou

inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em

favor da fornecedora.

7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e formal

nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sej am ou

não instituições Íinanceiras.

7.8. Os eventuais encaÍgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da

inobservância, pela fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva

responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual dejuros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de

mora por parte da contratante.

8. CL(U$'LI\ OITAVA. DAS SANçÔES N)MIMSTRATIVAS
8.1, Pelo descumprimento total da obrigaçáo assumida, caracterizado pela recusa da

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

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7 400
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equivalente fora do prazo estabelecido, ressa-lvados os casos previstos em lei,

devidamente informados e aceitos, hcará a fornecedora, a juizo do Orgáo Gerenciador do

Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 10% (dez por ccnto) sobre o valor constante da nota de empeaho e/ou
coatrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
III - Suspensáo temPorária de participaçáo em licitação e impedimento de contratar
com a admiaistração Por prazo de eté OS (cinco) ano§.

8.2. As sançóes previstas nos incisos anteriores poderáo ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execuÇão do objeto:

I - Multa moratória de 17o (um por centol, por dla útll, sobre o valor da prestaçáo

em atraso até o décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o dêcimo dla de atraso e'

III - Cancelamento do preço registrado.

8.4. Por inexecuçâo total ou execuÇão irregular do contrato de fornecimentÔ ou de

prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à paÍte náo cumprida ou

da totalidade do material entregue pela fornecedora;

III - Suspensáo temporária de participaçáo em licitaçáo e impedimento de contratal com

a administraçáo por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no
com as sançóes preústas nos incisos I, III
rescisão unilateral do instrumento de ajuste
ast. 77 a 8O da t ei n. 8.666193.

inciso Il, poderá ser aplicada juntamente

e IV do subitem acima, sem prejuízo da

por qualquer das hipóteses prescritas nos

8.6. Apresentação de documentaçáo falsa, não malutençáo da proposta e cometimento
de fraude Íiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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f - suspensão temporária de participação em licitaçáo ou impedimento de contratar com

a Administração de até 05 (cinco) alos e descredenciamento do Certificado de Registro

Cadastral deste Município.

8.?. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores ío prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notiÍicação ensejará também a aplicaçáo da

pena de suspensão temporária de participação em licitaçáo ou impedimento de contratar

com a Administraçáo Púbüca deste Município, enquanto náo adimplida a obrigaçâo'

8.8. Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citaçáo e de ampla defesa, no

respectivo processo, no pÍaao de 05 (cinco) dias úteis, contados da notiÍicaçâo ou

publicação do ato.

8.9. As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade

competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razâo de

circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por

escrito e io prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for noüficada da

pretensão da Administração Púbtica deste Município da aplicação da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, alotadas no cerLificado de

Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Eclucaçáo de Sidrolândia-MS, na qualidade de

Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das pena-lidades previstas no subitem

9.1 e seus incisos, e no inciso 111, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência

exciusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de SidrolâLndia - MS, facultada a

ampla defesa, na forma e no pÍazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser

concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o prazo

de sançâo mínima de 02 (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 preüstas no instrumento de convocaçâo'

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do

Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

Rua São Paulo,964 Centro CEP:79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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9. CLÁUSI'LA NONA - DO CANCELIIMENTO DO PRF4O REGISTRÂDO

9.1, A Ata de Regisúo de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo

de vigência ou quando náo restaÍem fornecedoras registradas e, por iniciativa da

Prefeitura Municipal de Sidrolâldia /MS quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou nào

reürar o instrumento equivalente to pÍazo estipulado ou descumprir exigências da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução 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 rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por

motivos elencados no afi. 77 e seguintes da Lei Federal n" . 8.666193:,

9.1.5. Por razào de interesse público, deüdamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com

classificação imediatamente subsequente.

9.3, Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo

processo, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicação.

10. cl,r{usuLA DÉcrMA - DA DoTAçÃo oRçAMENTi(RrA

1O.1. As despesas decorrentes dos produtos da presente ücitaçáo correrão a cargo da

Secretaria Municipal de Educaçáo de Sidrolândia-MS 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 dispóe o artigo 62, da Lei Federa-l n"8.666 /93 e

alterações.

Rua São Paulo,964 Centro CEP:79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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11. CLÁUSUL.A DÉjCUIIA PRnUETRA - DO PREçO RECTSTRÂDO

11.1. Considerando trataÍ-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregáo Pre-

sencial - Registro de Preços, tipo menor preço gtobal, HoMoLoGADO a classiÍicaçáo das

empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registra-

dos:

12. CLÁUSI'LA DÉCIMÂ SEGUNDA - DA PUBLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diá'rio ofrcial do

Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federa] t.'a.666/93.

13. CLÁUSI'LA DÉrcIMA TERçEIRÂ - DAS DISPOSIçÔES FINAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei

n."10.520, de 17 de jutho de 2oo2, do Decreto Municipal n.'101/2O13, da Lei Federal n'
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais noúnas aplicáveis à espécie.

14. CL{USITLA DÉCtrUÂ QUARTA- DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da cidade de sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, renun-

ciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja paÍa processar as questóes re-

sultantes desta ücitaçáo e que náo possam ser dirimida administrativamente'

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefelto Municipal

DETENTORA DA ATA

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'7400
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ANEXO VTI - MINUTA DO CONTRATO
CoIYTRÂTO ADMINISTRATTVO r. _/2018
PROCESSO ADMTMSTRÂTwO N" _/2018

O MITNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-M/S - MS, situada a Rua Sâo Paulo, n" 964, Centro,
SIDROLÂNDIA-M/S, representada neste ato pelo PreÍeito Municipat, MARCEL 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, SIDROLÃNDIA-
M/S - MS, doravante denominada Contratante e a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

estabelecimento

vaÍrte denominada Contratado, representada ato por
identidade tipobrasileiro, portador da carteira de

RG n.' emiüda pela SSP/_, e do CPF n.' . , pactuam o

presente Contrato, cuja celebraçào foi autorizada pelo despacho de homologaçáo do pro-
cesso de Pregão Presen cíal N" 02612018- RBGISTRO DE PREçOS, e nos termos da
Lei Federal N.'8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condiçôes que
se enunciam a seguir:

com
na cidade

cl,Áusrrl,A PRTMEIRA - oBJEro: Seleçáo
administraçáo pública, objetivaldo o registro de
maÍIente e material de consumo para atender a
Sidrolandia-MS, com fornecimento parcelado de
departamento de compras

na
dora-

da proposta mais vantajosa para a
preços para aquisiçáo de material per-
Secretaria Municipal de Educaçáo de

acordo com as soücitaçóes oriunda do

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste coÍrtrato será realizado
por execuçáo indireta.

clÁusrrLA TERCETRA - Do pRF,ço E CONDIçOES DE PAGAMENTO: Dâ-se a este
).contrato o valor global de R$ (

§ 1' - O pagamento, decorrente da aquisiçáo dos produtos objeto desta licitaçâo, será
efetuado mediante crédito em conta corrente a ser fornecida pela contratada, no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, após a
apresentação da respectiva documentaçâo fiscal, deüdamente atestada pelo setor

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067\ 3272-7 40O
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competente, confoÍne dispõe o aÍt. 40, inciso XIV, a1ínea "a", combinado com o art. 73,

inciso II, alínea "b", da Lei n' 8.666 /93 e alterações.

§ 2" - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art.

40, da Lei Federal N'. 8.666/93, em sua atual redaçáo, e no mesmo percentuâl e data

dos reajustes determinados pelo órgâo competente do Governo Federal, ou da variaçáo

efeüva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pes-

quisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE).

s 3" - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuiçoes ou obrigaçóes decorrentes

da legislaçáo trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito.

§ 4o - Caso se faça necessá,ria à retifrcação de fatura por culpa do Coatratado, o prazo

terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de

erros, dando-se, entáo, prosseguimento à contagem.

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

CL{USULA QUARTA - O PRÂZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de

12(doze) meses.

pARriGRÂFO fj1ffCO: Havendo interesse da Administraçáo, o presente Contrato poderá

ser prorrogado nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos preústos na legislaçáo pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLÁUSITLA QITINTA - DA DESPESÂ: As despesas decorrentes das aquisições dos produ-

tos da presente licitaçâo correráo a cargo da Secretaria Municipal de Educação de Sidro-

lândia-MS, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elemen-

tos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento

equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispÕe o artigo

62, da I*i Federal rf8.666/93 e a-lteraÇões.

CL(USULÀ SEirTA - DA FISCALIZAçAO: Cabe ao Contratante, a seu critério e atfavés

da Secretaria Municipal de Finanças, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizaçáo

de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Co[tratado declara aceitar,

Rua São Paulo, 964 CenÍo CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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integra-lmente, todos os métodos e processos de inspeçáo, verificação e controle a serem

adotados pelo Contratatrte.

PARÁGRAFO Úf*rCo - o Coatratado permitirá e oferecerá condições para a mais am-

pla e completa fiscalizaçâo, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações,

propicialdo o acesso à documentaçáo pertinente e atendendo às observações e exigên-

cias apresentadas pela frscalizaçào.

CLÁUSITLA SÉTIMA - DÂS OBRIGAçÔES DO CONTRÂTADO: Constituem obrigaçóes

do Contratado, além das demais previstas ÍIeste Contrato ou dele decorrentes:

I - Fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, io prazo proposto, mediante Re-

quisição de Compra, e em conformidade com as especificações exigidas no Edital e da

Ata de Registro de Preços;
II - Malter, duralte a execuçáo do Contrato, todas as condições de habilitaçáo e qualiÍi-

caçâo exigidas na licitaçáo que deu origem a este ajuste;
III - Assumir, com exclusiúdade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos

em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuiçóes devidas à Previdên-

cia Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, tlânsito,

e outras despesas que se Íizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;

IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer

prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;
v - Apresentar, quando solicitado pelo coatratante, a comprovaçáo de estarem sendo

satisfeitos tod.os os seus encargos e obrigações trabalhistas, preüdenciários e Íiscais;

VI - Responder perante o Cotrtratante e terceiros por eventuais prejuízos e dalos decor-

rentes de sua demora ou de sua omissáo, na condução do objeto deste instrumento sob

a sua responsabüdade ou por erÍos relativos à execuçáo do objeto deste contrato;
VII - Responsabiüzar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissóes ou erros na elabo-

raçáo de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de

descontos para o Co[tratartte;
VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressÕes que se

ftzerem, no objeto, atê 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;
f,K - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais corresponden-

tes, juntando cópia da solicitação de entrega (requisição);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e res-

ponsabüzar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

XI - Náo transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06'7) 3272-7400
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cLÁUsIrLA oITAvA - DAs oBRIGAçÕES Do CoNTRATANTE: Constituem obrigações

do Contrataüte:

I - Cumprir todos os compromissos Íinanceiros assumidos com o Contratado;
II - Fornecer e colocar à disposiçáo do Contratado todos os elementos e informações que

se fizerem necessários aos materiais:
II - Proporcionar condições para a boa consecuçáo do objeto deste Contrato;
I9 - Notificar, forma-l e tempestivamente o Contratado sobre irregu.laridades observadas
no cumprimento deste Contrato;
V - Notifrcar o Contratado, por escrito e com arrtecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;
VI - Fiscalizar o presente Conúato através do Orgão competente;

CL]iUSULÂ NONA - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ÂCEITE, E RBCEBTMENTO DOS

PRODUTOS: Os produtos devem ser entregues até 3 (três) dias úteis, após a solicitaçáo
da Secretaria Municipal de Educação de Sidrolândia-MS, mediante requisiçáo expedida
pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os produtos devem

estar acondicionados adequadaÍnente, de forma a permitir completa segurança duraÍrte o

transporte.

§ 1o - A Contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este ContÍato, con-

forme os quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira res-
ponsabilidade a substituiçáo uma vez que nào esteja em conformidade com as referidas

especiÍicações.

§ 2" - O recebimento dos produtos se efetivará em conformidade com o art' 76 da Lei Fe-

dera.l n". 8.666193, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável
pelo Órgão competente, após a verificaçáo da qualidade, qualtidade, características e

especiÍicação do produto.

§ 3" - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utili-
zaçáo normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompatível com as

especiÍicações, proceder-se-á a substituiçáo, no prazo máímo de 03 (três) dias úteis con-
tado da comunicaçào da irregularidade pelo Orgáo.

§ 40 - Serão recusados os produtos que náo atenderem às especiÍicações constantes no
Pregáo Presen ciaü n" 026/2018 e/ou que não estejam adequados p.ra uso, devendo a
Contratada proceder à substituiçáo na forma dos §§ l' e 2" desta cláusula, no prazo má-
ximo de 03 (três) dias úteis, contado da comunicação.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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§ 5o - Os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fis-
ca1/Fatura discriminativa para a efetivaçáo do seu fomecimento.

§ 6" - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as
disposições da Lei Federal n'8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

cL(UsuIÁ DÉCnIA - DAs SANçÔES ADMIMSTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da
Lei Federa-l n" 8.666/93, frca estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a útulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado do forneci-
mento do objeto deste Contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor total do con-
trâto.

PARÁGRAFO ÚfUCO - Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigaçôes assumidas, ga-

rantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar o Contratado as seguintes san-

ções:

I - Advertência por escrito, quando o Coatratado praticar irregularidades de pequena
monta;
II - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo oficial;
III - Por infração de qualquer outra cláusula contratua-l não prevista nos subitens ante-
riores, será aplicada multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor tota.l do fornecimento,
acumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratua.l, se for o caso;
ÍV - Quaisquer multas aplicadas deveráo ser recolhidas junto ao Orgáo competente no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo oficial, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério do Coltrate[te.

CLÁUSITLA DIÉCuuA PRIIIIEIRA - DA RESCISÃO: A rescisáo do Contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administraçáo, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" a.666193;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduáda a termo no processo da licitaçáo, des-
de que haja conveniência pa:.a a Administraçáo.

III - judicial, nos termos da legislaçâo.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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§ 1" - O Contratado reconhece os direitos da Administraçâo, em caso de rescisão admi-
nistrativa prevista no aÍt. 77 da Lei Federal n' 8.666/93.

§ 2" - A rescisáo administrativa ou aÍnigável deverá ser precedida de autorizaçáo escrita
e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSITLA DÉrcIMA SEGITNDA - Fica o presente contrato, paÍa todos os efeitos de Direi
tos vinculados ao Edital do Pregão Presencial f 026l2OL8 - Reglstro de Preços.

cL(UsuLÂ DÍicmÂ TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiáo da
execuçáo do objeto, seráo aplicáveis a legislação pertinente a espécie, nos termos do in-
ciso XII do Art. 55 da Lei n". 8.666/93, em sua atual redaçáo.

CLÁUSITLA DÉjCIMA QUARTA - DAs ALTERÂçÔF,S: O presente Contrato poderá ser

alterado, nos casos preüstos na legislação pertinente, para ajuste de condiçóes
supervenientes que impliquem em modiÍicações.

PARÁGRÂFO ÚfffCO - Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato
deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes 1e-

gais das partes.

cL(usul,Â DÉCIMÂ QITINTA - DA puBLlcAçÃo Do coNTRÁTo: Dentro do prazo re-
gulamentar, o Contratatrte proüdenciará a publicação em resumo do presente contrato,
na imprensa ofrcia-l do MunicÍpio.

CLÁUst LA DÍjCffA SEXTA - FORO: o foro do presente contrato será o da Comarca de

Sidrolândia/MS, excluído qualquer outro.

E, para ftrmeza e validade do que aqui Íicou estipulado fir-
mam o presente termo, com 02 (duas) cópias de igual teor.

Sidrolândia -MS, _ de _ de

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'1400

CONTRÂTADA


