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PREFEITURA MllNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJハ
31
EDITAL DE PREGAo PRESENCIAL
N0 002/2018‑REGISTRO DE PREcOS
̀F:0350157470001‐
PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N0 484/2018
PROCESSO LECITAT6R10 N° 04ノ 2018

0 MUNICIPIO DE SIDROLANDIA― MS,atraves do Departamcnto de LicitacOes e Compras,por
inte..110dio da COmisstt dc Pregao,designado pela Po面 an° 647/2017,publicada no Diado
Oflcial do Municipio,torna piblico,para cOnhecirncnto dos interessados,quc reallzara licita9ぅ 。

na modalidade PREGAo PRESENCIAL,Re」 strO de PrecOs upo MENOR ttO POR ITEM
fO....ar o Sistema de Rc」 strO de Precos da A¨ istra9ao hblca Municlpal para con―

宙 sandO

tratac5es hturas e de acordo com as condic6es estabelccidas neste edital e scus ancxos,em
confo....idade cOm as disposi95es conddas na Lei n°
10520,de 17 dejulho dc 2002,no De―

3555,de 08 dc agOstO de 2000,Decrcto Municipa1 101/2013,na Lei Com―
plementar n。 123,de 14 dc dezembro dc 2006 c,subsidianagnente na Lei n°
8666,de 21 de
junho de 1993,com suas alterac5es
creto Federal n。

Telefonc para contato e esclareciincntos sObre o cdital:(67)3272‑7400, das 7h00min as

llh00min Os envclopcs

PROPOSTA DE PREcOS"e

DOCUMENTOS DE HABILITAcAo"

devcriO scr entregues,devidalnente fechados,na data,hOrarlo c local,abttO indicados,onde
far― sc― i a abertura da Sessao Publica de Pregao:

LOCAL:Prefeitun de Sidro■ ndia,Run Sio Paulo,N° 964,Centro

DATA:08ノ 02ノ 2018
HORARIO:08:00hs

ヽ

Nio havendO cxpediente,ou ocOrrendo qualquer fato supervenicnte quc unpeca a abertura do
certame na data rnarcada,a scssう。 sera,automaicamcnte, transfe五 da para o p五 rneiro dia
ndi subscquente, nO mesmO hOranO e local estabelecido nO prembulo destc Edital, desde
que nao htta COmunicacaO dO PregOcro em contrano

「
茎IE[五 正

no va10r dc RS 30,00 rtrinta rcals〕 , sendo este o custo da reproducao,Ou:arnbOm poder百
1:こ

整ualwado
liュ k

e ba敵 ado nO sie da Pre■ itura Muddpal,htpp://… s五 F面

licitacoes"

=冨 ==亙

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1 ki Federal n" 8.666/93 e alterag6es;
1.2 Lei Federal n" LO.S2O/O2;
1.3 Lei Federal n 8.078/9O - Codigo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n. 123/06
1.5 Lei Complementar no 742 / t4;
1.6 Decreto Municipal n. lO1/13
1.7 Demais disposigdes contidas neste Edital.

-

centro

-

Fone (6z132zz-r4oo

-

cEp 79.i7o-00o - sidrorindia

-
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Rua sao Paulo, 964

PREFEITIIRA MIINICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO ⅣIATO GROSSO DO SUL
CNPJハ イF:03501574ノ 0001‑31

2.D00BJETO DA LICITAcAo

2.1 - A presente llcltagio tem por obJeto i

CONTRATAqAO DE EMPRESA PARA
AQUISIC;,o DE coMBUSTivErs (GASOLINA coMUM, 6r,ro urnsel sr0, OLEo DIESEL
COMUM, ARLA 32, ALCOOL COMBUSTiVEL), pere atetrder as necessldades da prefeltura
Munlclpal e suas Secretarlas, com forneclmento parcelado, tudo coaforme
especlficag6es e condlg6es estabelecldas neste Edltal e anexo.

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

2.3 - A quantidade constante do Anexo II

e para efeito de registro por unidade de prego.

2.4 - Os pregos registrados neste procedimento terio validade de 12 (dozel meses, a partir da
data de publicagao do extrato da Ata de Registro de pregos.

3.1

-

Poderio participar deste Pregio quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente

V

e compativel com o objeto deste pregdo;

3.1.2

-

3.2

Ndo poderao concorrer neste Pregeo:

-

Atenda os requisitos e exigdncias constantes deste Edital e seus anexos;

3.2.1

-

Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

3.2.2

-

Empresa que esteja suspensa de participar de licitagdo reaJtzada pelo Municipio de

Sidrol6Lndia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Ad.ministragio Publica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punig6o;
3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por servidor ou dirigente de orgdo ou entidade contratante ou responsdvel pela licitagio, nos termos
do art. 9", Inciso III, da Lei Federal n. 8.666/93;
4.DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante dever6 enviar um representante munido de documento que o credencie i participagio, respondendo
este pela representada, devendo, ainda, no hordrio indicado no preimbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
Rua Sao Pau:。 ,964‑Centro― Fone(67)3272‐ 7400‑CEP 79 170● 00‐ Sidrolandia̲Ms.
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4.2 - O credenciamento far-se-d mediante a apresentaqdo dos seguintes documentos:

4.2.1 - }{o caso de dlretor, s6clo ou proprlet6rto da elrpresa llcltaate que comparecer ao
local, dever6 comprovar a representatividade por meio da apresentaqao: de ato constitutivo,
estatuto ou contrato social, do documento de eleigdo de seus administradores, devidamente
registrados na Junta Comercial ou no cart6rio de pessoas juridicas, conforme o caso (c6pia
autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a Pregoeiro poderd autenticar a partir do
original, no momento do credenciamento.
4.2,2 - Tntatdo-se de procurador deverd apresentar instrumento p0blico ou particular de
procuragd.o, com lirma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular ofertas
e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima,
que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2.3 - cada credeaclado

poderS. representar apenas

uma licitante, salvo, nos casos de re-

presentaqao para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento devera ser apresentada Declaragio de Habilitaqio conforme Anexo III, e de acordo com o inciso vII, artigo 4" da l*i Federal n" lo.s2o/2oo2, dando
ciEncia de que cumprem plenamente os requisitos da habilitaqdo, podendo o credenciado ou
representante preencher a declaraqdo no momento da abertura da sessao.

4.4 - A empresa licitante somente poderd

se pronunciar atrav6s de seu representante credenciado e ficar6 obrigada pelas declarag6es e manifestag6es do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que nao se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de
Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficara impedido de participar
das fases de lances verbais, de negociagio de pregos, de declarar a intengio de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniio de aberfura dos envelopes proposta ou Documentagao relativa a este pregao, caso em que ser6 mantido o seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenagS.o das propostas e apuraq60 do menor

prego.

4'6' As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do att. z2 dalei complementar n' 723 /06 e devido a necessidade de identificagio pelo pregoeiro,
deverio credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou "Epp, a sua Iirma ou denominagd.o
e/ou
comprovarem a condigio de optante pelo simples nacional atrav6s de certificado emitido
pelo

endereqo

eletr6nico:
expedi-

a ser

do em data na.o superior a 3O (trinta) dias.
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4.6.1 ' O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, caracterizar5. rentncia expressa e consciente, desobrigaado a Pregoeiro, dos beneficios da tei complementar no 123/06 aplic6veis ao presente certame;

4.7 - O representante podera ser substituido por outro devidamente cadastrado;
4.8 - Cada credenciado poder6 representar apenas uma licitante;
4.9 ' A nio apresentagao ou a nao incorporagdo do documento de credenciamento nio inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.
4.1O - Caso o proponente n5.o comparega, mas envie toda a documentagao necesseria dentro
do prazo estipulado, participard do Pregio com a primeira proposta apresentada quando do
inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de negociaq5.o e a interposigdo de recursos.
5。

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hordrio e local fixado no pre6mbulo deste Editat, a licitante devera apresentar a
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaraqao de Habilitagao (conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentag5.o, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, at6m da razdo social do
licitante, se os mesmos n6o forem timbrados, os seguintes dizeres:
PREF'EITIJRA MT'NICIPAL DE
SIDROLAITDIA.MS
PRDGAO PRESEITCIAL NO O2I2OLE
RDersTRo DE PREQOS
EITVELOPE PROPOSTA

PREFEITURA MI'ITICIPAL DE
SIDROLAITDIA.MS
PRDGAO PRESENCTAL r{" O2l2O18
REGISTRO DE PRE9OS
ETYVELOPE DOCTTMEIITAQAO

6. DA PROPOSTA DE PRF,COS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta dever6 ser apresentada com as seguintes informag6es e caracteristicas :
6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de prefer6ncia, redigida com clareza, sem

emendas, rasuras, acr€scimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tamb€m
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotaq6es alternativas.

6'L'2 ' A licitante dever6 indicar o prego unit6rio por item, conforme Anexo II deste Edital,
indicar marca do objeto e ao final a indicaqio do total geral da proposta, em algarismo ou por
extenso, os pregos para aquisigio de produtos, deveri.o sob pena de desclassificagio respe!
tar o limite de Preqo estabelecido no Termo de Referdncia, (ANEXO I);
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6.1.3‐ Somente serab aceitOs prccOs cOtados em moeda nacional,ou saa,em Real(R$),cm
algttsmos arabicos.
6.1.4‐ Nos precos cOtados deverio estar inclusos tOdos os custos diretos e indiretos, com―

prccndendo os impostos,taxas,fretes,e as dcspesas decorrentes do fornecimento,ben■
da,deduttdOs qu」 squer descontos que venharn a ser concedidos.
6.1.5‐ Os prc9os deverao ser cotados conl,no mだ

6.1.6‐ O va10r do
RЁ NCIA DO RESP―
‐

aln―

bdmo,duas casas decimis,p6s―vigula

item hfo.1..adO DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFE‐
rVo ITEM,confo....e Anexo l deste Edital

6.1.7‐ A ilima folha dcvera estar canmbada com o CNP」

nada
6.1.8‐ Deve indicar o Pmzo de entrega dos produto3,ユ

/MF da emprcsa licitante e assi

ニO

Superlor a 03(dh3)diaS,ap6s

a solicitacao dO Departamcnto de Compras,obcdecida a quanidade solicitada.
6.1.9‐ Devc informar O prazO de validade da proposta,que nao podera ser infcrior a 60(ses―

scntal dias,COntados da data de abcrtura dos cnvelopes dc proposta

6.2

‐A aprescntacao da prOposta lrnplicara plena aceitacaO, por parte da licitante, das

condi96es estabelecidas neste edital.
6.3‐ Ё de inteira responsabilidadc da prOponente o prcco e demds cOndic6es apresentadas
6.4‐ Caso os prazOs estabelecidOs nos subitens 6 1 8 e 6.1.9,nao este」 am indicados na pro―
pOsta,Os mesmos serao considerados cOmo accitos pela licitante para eFcito dejulgamentO
し

6.5‐ Nao se admitra proposta elaborada em desacOrdo com Os te....os dcste Edital,ou que

apresentar precos unit全dOs inexequiveis, simb61icos,1.1.s6Hos ou de valor zero,incompatl―
VClS COm OS pre9os de msurnos e sal由 ほos de mercado acrescldo dos respecivos encargos

6.6‑As Propostas de PrccOs poderio Ou nao contemplar a tOtalidade dos quantltauvos fxa
dos para cada item constante do Anexo l deste edital

7. DO JULGAMENTO E CLASSTFTCA9AO DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no predmbulo deste Edital, sera aberta sessao publica

para processarnento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certarne e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentagao de

habilitaqio.

7.2

' o Pregoeiro proceder6. i. abertura do Envelope

no 0r, contendo a proposta de pregos
Escritas ordena,do-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, far6 uma analise pr6via
dos pregos, observando a exatidS.o das operag6es aritm6ticas que conduziram ao preeo tota),
Rua sao pauro, 964 - centro - Fone pz1 sizz-t+oo cEp z9.i7o-000 - Sidrorindia I
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1

procedendo-se is correg6es de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como
criterio de aceitabilidade o meaor valor por ltea.

7.3 - Durante o julgamento e an6lise das propostas, ser6 verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas
que atenderem plenamente a esses requisitos em especial o disposto no item 6.7 e 6,7.1.

7.4 - Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionar6 as propostas para fase de lances, observando os seguintes crit6rios:

af classifrcard a licitante autora da proposta de menor preqo global e todas aquelas apresentadas com pregos sucessivos e superiores em at6 5% (cinco por cento), nos termos do $ 2" do
Artigo 44 da lci Complem entar 123/06, em relagio ao menor preqo ofertado, disposto em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

b) ndo havendo pelo menos O3 (tr€s) propostas na condig6o definida na alinea anterior, serio
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, at6 o maximo de 03 (tres), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preqos ofertados, observado o subitem
6.t.6;

cf havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizar-se

5.

o sorteio para definir a ordem da apresentaQao dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos pregos, seri.o admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do numero de licitantes.

7.5 ' O Pregoeiro convocar6. as licitantes selecionadas conforme item 7 .4 para a apresentagao
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, lalclando-se pelo
autor da proposta de malor prego, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.
?.6 'o Pregoelro, atrte! da etapa de lancea, poder6 estabelecer o lntervalo minlmo entre oa lancea, pera aglllzar a sessio.
7.7 - Na fase de lances verbais serA permitido o uso de celulares pelos representantes para
eventuais consultas telefonicas, os quais disporio at6 o maximo de 03 (tres) minutos, por
consulta.
7.E - Em observi.ncia a l,ei complementar Federal n"123 /2006 d,e 14.12.2006, na presente
licitagao sera assegurada, como criterio de desempate, preferdncia de aquisigio para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores at6 s% (cinco por cento) a
proposta mais bem classilicada.

Rua Sio Paulo,964‑Centro― Fone(67)3272‐ 7400‑CEP 79 170‐ 000‐ Sidrolandia̲Ms
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7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-6 da seguinte forma:

7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classilicada serA convocada
para apresentar nova proposta, inferior dquela considerada vencedora do certame, no prazn
m6ximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusio.

7.9.2 - Nio ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 7.8.1 deste
Edital, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da L.ei
Complementar Federal no 1 23 /2006 de I 4. t2.2OO6l.

7.9.3 - Na hip6tese do ndo registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (S l. do
art. 45 da Lei Complementar Federal t" 123 /2006 de 14.12.2006l.
7.1o - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicar6
a exclusS.o da licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do tltimo preco apresentado pela licitante, para efeito de ordenaqio das propostas.

7.11 - Nio poderd haver desist€ncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente

is

penalidades previstas neste Edital.

7.12 - Nno havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, ser6. encerrada
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo crit€rio de MEIyoR pRF4o
POR ITEU.
7.13

- cumprido o disposto

do item 7.72, pata fins de celeridade do processo, sera aberto o

envelope de habilitagdo do licitante vencedor.

8. DA HABTLTTA9Ao E sEU JUT,GAMENTO

8.1

- Para habilitagio neste Pregao, ultrapassada a fase de lances e negociaqi.o com o
Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverd. comprovar,
mediante apresentagao no ENVELopE n." 02, os documentos a seguir relacionados,
entregues de forma ordenada e numerados, de prefer€ncia, na seguinte ordem, de forma a
permitir a maior rapidez na conferdncia e exarne correspondentes:
8.1.1 - DOCtmEr{TAqAO RELATTVA A

narn rregAo

JrrRiDrcA,:

al Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alteraqdes ou a respectiva

consolidagio, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e,
no caso de sociedade por ag6es, acompanhado de documento de eleigdo de seus
administradores; ou ainda
Rua Slo Paulo, 964 - centro - Fone (67) 32t2-r4oo cEp 79.i70-000 - sidrotandia MS.
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cl Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleigdo da diretoria em exercicio.

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

Obs.: os documentor constaates ao ltera aclma poderio scr dl8pcnsados caso tcahao
gldo aoresentados aa etaoa de credeaclaraento.
E.1.2 - DOCI UETTTA9AO RELATWA A npCmnrpADE FISCAL E TRABALHTSTA:

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

b) Prova de inscrigio no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao rarno de atividade e compativel com o objeto
licitado;

c) Certidno Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniio e
Certidio Negativa de D€bito relativo i Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministerio da
Faz*nda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser
apresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

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

e) Prova de regularidade com a Fazenda Priblica Municipal (CertidAo Negativa de D6bitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competCncia do Municipio), emitida pelo 6rgdo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da L€i.
{) certilicado de Regularidade de situaqio cRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviqo / FGTS;
g) certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal
07.o7.20L7.
h)

n"

12.440 de

Alvard de Funcionamento expedido dentro do Exercicio vigente, expedido pelo 6rgio e da
esfera municipal da sede da licitante;
Prova de Registro dos postos de combustiveis credenciados pela empresa licitante, na
Agencia Nacional de Petr6leo - ANP, localizados na cidade da Sidrohndia/Ms.

Rua Sao Paulo, 964
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8.I.3 _ DOCI,]MENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TfCNICA:

Atestado de Capacldadc T6calca, fornecido por pessoajuridica de direito ptiblico ou
privado, declarando que a licitante executou ou esti executando satisfatoriamente servigos
pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagio, devendo informar o nivel de satisfagio

8.1.3.1 -

com a execugS.o dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima 6 necess6rio que o Atestado permita a identificagdo da pessoa que o estA emitindo, portanto, dever6 ser apresentado em papel timbrado do emitente ou
conter razeo social, CNPJ, enderego, telefone e com identificagao do signat6,rio e assinatura
do responsAvel legal;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, nao serao considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente;
Ser5.o consideradas como pertencentes ao mesmo

grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos
uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja socio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessdrios e suficientes para a
comprovagao da qualificagdo t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens
que comprovErrdo as exig€ncias.
8. 1.4

‐

-

QUALIFTCAQAO ECOT|OMTCO-FITYANCEIRA:

a) Balango patrimonial e demonstra96es cont6beis do ultimo exercicio social, j6 exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio fnanceira da empresa, vedada a sua substituigio por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado hi mais de 3 (tr€s) meses da data de apresentaqao
da proposta. Devendo vir acompanhadas de c6pia dos termos de abertura e -de encerramento do Liwo DiSrio do qual foi extraido, contendo o nrimero de registro da Junta comercial, bem como a identificagdo da assinatura do titular ou repr"".ntaote legal da empresa e do contabilista responsS.vel pela escrituragao.

a.1) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade an6nima,
admitir-se-i a apresentagao do balalrgo patrimonial devidamente registrado, acompanha-

do de c6pia da respectiva publicag6o em Didrio Oficial.
a.2) As empresas com menos de Ol (um) ano de exercicio social de exist€ncia devem cumprir a exig€ncia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de Abertura ou
do iltimo Balango Patrimonial levantado.

a.3) somente serd.o vdlidos o Balango Patrimonial e Demonstraqoes Cont6beis do riltimo
exercicio linanceiro.
poderao ser exigidas das empresas pa-ra confrontaqao com as Demonstragoes contabeis, as informaq6es prestadas i Receita-Federal.
.a.4)

bl)A andise da qualiflcacao ecOnomic。

百5面こ
el.
=II135=:扇
̲inanceira
̀五 scra Feita da seguinte fo.1..a:
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Solvencia Geral (SG)

Onde:
SG

=

Ativo

Total

>

1

Passivo Circulante + Passivo Exigivel a Longo prazo

b.3) Estardo habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado
maior a 1 (um) no indice(SG).
E.1.4.1 - Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;
‐

8.L.4.2 - DeclaragSo, observadas penalidades cabiveis,
impeditivos da habilitagao, conforme Anexo IV deste Edital.

de

superveni€ncia

de

fatos

8.1.4.3 - Declaraqao da licitante de que nio possui em seu quadro de pessoal, empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigio de aprendiz,
a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7" da constituigio
Federal (na forma

do Anexo V deste Edital).

8'2 - os documentos soricitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgao
ptiblico, deverao estar no prazo de validade neles previstos, e todos os
demais que nao conste
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-5.o v6lidos por
60 (sessenta) dias
contados da data de sua emissi.o.

8'3 - sob pene de
deYereo estar:

itrebflrtageo, todos os documentos apresentados para hab itagio

‐

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com ntmero do
respectivo;

cNpJ e com o enderego

bf se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz;

cl se a licitante for a filial, todos os documentos

deverdo estar em nome da {ilial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente
em nome da matriz.

8.4- - Os documentos exigidos neste preg6.o poderdo ser
apresentados em original, por
qualquer processo de copia, autenticado por cart6rio
competente ou pelo pregoeiro, ou
publicagio em 6rgao da imprensa oficial.

8'4'1 - os documentos de habilitagio poder.o ser autenticados pelo pregoeiro
ou pela Equipe
de Apoio a partir do original ate is il: 00 horas
do tltimo dia ntil que anteceder a data
marcada pa-ra abertura dos envelopes proposta
e Documentacao;
Rua Sao Paul。 ,964‑CentrO― Fone{67)3272‐
7400‑CEP 79.170‐ 00o‐ Sidrolandia̲Ms・
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8.4.2 - Serio aceitas somente copias legiveis;
8.4.3 - Nio

serd.o aceitos documentos

cujas datas estejam rasuradas;

8.4'4 - o

Pregoeiro reseryar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver duvida e julgar necess5rio.
E.5 - Com relaqdo i documentagd.o de regu.laridade fiscal, sendo a licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos
neste Edital, mesmo que apresente alguma restrigdo (art. 43 da ki complementar Federal
n" 123 /2006 de 74.12.20061.

8.5.1 - sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma restriqao na comprovagd.o da regularidade fiscal, ser-lhe-6 assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publicaqio do aviso de resultado, prorrogdveis por igual periodo, a crit€rio da Administraqdo prlblica, atravcs do pregoeiro, pa-ra a regulatr.tzagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do d6bito, e emiss6.o de eventuais
certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (S 1" do art. 43 da I,ei complementar Federal n"123/2006 de 14.12.2006 alterado pela Lei Complementar Federal 147
de 07 de Agosto de 2014).
8.5.2 - A ndo regularizagS.o da documentaqao, no prazo concedido, implicar6 decad€ncia do
direito a contratagao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. g1 da Lei Federal n.

8'666193 de 21.06'1993, sendo facultado a AdministragS.o convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classi{icagd.o, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagio ($ 2"
do art. 43 da L,ei Complementar Federal n" 123/2006 d,e 14.12.2006l.

8'6 - Ap6s examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitagao das
licitantes, mediante confronto com as condiq6es deste Edital, serdo desqualificados e nio
aceitos aqueles que nao atenderem

is

exig6ncias aqui estabelecidas.

8'7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderd fixar{hes o prazo de
08 (oito) dias riteis para a apresentaqao de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitat6rio.

8'7'1 - ser6o
aceitos;

exigidos p.rra reapresentaQeo apenas os documentos desqualificados e

nio

8.7.2 - As licitantes poderio abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.
9. DO RBCURSO E DA TMPUGNAQAO

9'1 - Qualquer interessado poder6, at6 o2 (dois) dias uteis antes da data fixada para
abertura

da sessio de processamento do preg6o, solicitar esclarecimentos, provid€ncias
ou irnpugnar
o presente Edital, sob pena de decad€ncia do direito de faz€lo
administrativamente.
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9.2 - No caso de impugnagio a petigio deverS. ser protocolizada no Protocolo Geral do
Municipio contendo os documentos necessdrios para a perfeita identilicagio da impugnante,
bem como de documentos onde seja possivel a verificagio da capacidade de representagio do
signat6rio, sob pena de ni.o conhecimento;

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

9.3.1 - N6o sendo possivel a decisAo administrativa pertinente antes da data fixada para a
redizaqdo deste Preg6.o, dever5. o impugnante participar norma.lmente do certame at6 que
haja o merito relativo a impugrrag6o.
‐

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

9.5 - A licitante na sua manifestaqao explicitard, necessariamente, a motivaqS.o consistente
que serd liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidira pela sua aceitagao ou nao.

9.6 - A falta de manifestagio imediata e motivada da intenqao de interpor recurso

pela

licitante, implicard na decad€ncia desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto
licitante (s) vencedora (s).

i

(s)

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tr€s) dias uteis para a apresentaQao
das razies recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estare disponivel ds demais licitantes
classificadas, para impugnrl-lo ou nao, apresentando suas contrarraz6es em at6 o3 (tres) dias
uteis, contados do t6rmino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em
cart6rio dos autos do Pregio.
V

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar

o(s) recurso (s) ficardo intimadas

reuni6.o de realizagd.o deste Pregao.

9.9 - Uma

a faze-lo desde

a

vez tempestivo, o Pregoeiro recebera o recurso, declarando o seu efeito suspensivo,

e encaminhar6 a Procuradoria

Juridica para andlise e parecer, sendo a decisao proferida pela
autoridade competente responsAvel pela homologagio da licitaqdo.

- O provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente implica tdo
somente a invalidagio daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.

9.1O

9.11 - Apos decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente podera adjudicar o objeto do pregdo a [citante vencedora, e em
consequ6ncia homologar o procedimento licitat6rio.

10.DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS
1o' 1 - Homologada a licitagio serd formalizada a Ata de Registro
de pregos, documento
vinculativoobrigacional
uc
IV・
de
fomecimento,
IIC…
…
‐
―・
onde constarao
taraO¨os pregos
…
%Orlae∞
a serem praticados, com
∝ ¨ aW
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caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar
contrato para fomecimento dos produtos, nas condiqdes definidas neste edita.l e seus anexos
e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo prego
do primeiro menor prego, obedecido A ordem de classificagdo e os quantitativos propostos.
1O.2 - O Pregoeiro convocar6,. formalmente as fornecedoras, com anteceddncia minima de O3
dias uteis, informando o local, dia e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro de
Pregos.

LO.2.L - O prazn acima citado poderS. ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Comissdo de Licitagdo.
1O.3 - Colhidas As assinaturas, o Departamento de Licitaq6es e Compras providenciard a
imediata publicag6.o da Ata no Di6rio Oficial do Municipio.
1O.4 - As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata
de Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura.

1O.5 - Caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convocag6.o, nio comparecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominagdes a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocard as demais licitantes, na ordem de classificagio.

-

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que h4ia
convocaQao para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e Fornecimento, as licitantes
estarao [beradas dos compromissos assumidos.
1O.6

1o.7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame terd a vig€ncia 72(dozel meses, a
conta-r da data de publicagd.o de seu extrato.
DA ATA DE REGISTRO DE PREqOS

l1.l

- A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias
qualidade
na
de Usudrias da Ata.

11.2 - cabera a Usuaria da Ata a responsabilidade, apos o registro de pregos, pelo controle
do cumprimento de todas as obrigaq6es relativas ao fornecimento, inclusive aplicaQao das
sane6es previstas neste edital.

Rua Sao Paulo, 964
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-
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CEp 79.170-0OO - Sidrolandia

-

MS.

ダ・

11.3 - As Usu6rias da Ata deverao informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de
Preqos, do n6.o comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equiva-lente, conforme o caso, visando d convocagd.o dos remanescentes e
aplicagS.o das penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso.
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11.4 - Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao Org6o
Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos deste Municipio.
11.4.1 - As Ades6es previstas na forma do item acima ni.o poderao exceder ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e
6rgios participantes, independente do nrimero de 6rgios nio participantes que aderirem.
11.5 - O Registro de Pregos serd formalizado por intermedio da Ata de Registro de pregos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.
11.6 - O Municipio de SidrolAndia nio se obriga a lirmar contratag6es oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a utilizag6o de outros meios para aquisigdo de item,
respeitada a legislaqio relativa ds licitag6es, sendo assegurado ao benefici6rio do Registro de
Pregos preferdncia em igualdade de condig6es.
12. DO FORITECIMEIITO, DO LOCAL DE EI\ITREGA, ACEITE E RDCEBIMENTO.

12.1 - Cada fornecimento dever6. ser efetuado mediante solicitagdo, formalizada pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias.

12.2

-

A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficar6 (do) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do praz-o de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

\,

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

12.3.1 - O praza de entrega ser6 conforme solicitagao do orgio/entidade requisitante, nio
podendo ultrapassar 03 (tres) dias da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.
L2.3.2 - o recebimento dos Produtos se efetivara, em conformidade com os Arts. 73 aT6 da
lei 8.666193, mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especificag6es, mediante'Termo
de Aceite Provis6rio";

bl

Definitivamente, ap6s a verificagd.o da qualidade, quantidade, caracteristicas,
especificaq6es dos produtos, e conseqtente aceitagio pela equipe respons6vel, no prazi
m6ximo de 05 (cinco) dias, mediante .Iermo de Aceite Definitivo".

12.3.3 - Ser6o recusados os produtos que n6.o estejam em perfeito estado e que
atendam as especificag6es constantes neste editar e/ou que nao estejam adequados

consumo.
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12.4

- Caso a(s) fornecedora(s)

12.6

- A segunda classilicada s6 poder6

classificada(s) em primeiro lugar nao receberem ou n5.o
retirarem a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a
Administragao convocar6 a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

classificada tiver seu registro junto

fornecer

i

a

Administraqio quando

primeira

a Ata cancelada.

12.7 - Os Produtos, objeto desta licitagao, deverS.o ser entregues acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagSo, dela devendo constar o
nfmero da Ata de Registro de Pregos, o produto, o valor unitdrio, a quantidade, o valor total e
o local da entrega, al6m das demais exig€ncias legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposig6es da L.ei n'8.078 de 11/O9/9O - C6digo de Defesa do Consumidor.
12.1O - As despesas relativas a entrega dos produtos correr5.o por conta exclusiva da usudria
da ata.

13. DA COnTRATA9AO

13.1 - As obrigag6es decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de
Pregos sera.o firmadas com o Municipio de Sidrolindia, observada as condiq6es estabelecidas
neste edital e no que disp6e o axt. 62 da Lri Federal n'. 8.666/93, e sera formalizada atrav6s
de:

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

obrigaq6es

futuras;

bl Nota de empenho ou documento equivalente
obrigag6es futuras.

13.1.1

e contrato de fornecimento, quando presentes

- A Ata de Registro de Precos (Anexo vI) € parte integrante

deste edital, cujas

condigdes deverS.o ser mantidas na sua integralidade,

13.2 - o prazn para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata ser6 de 05 (cinco)
dias uteis, contados da convocagd.o.
13.3 - Os quantitativos de fornecimento ser5.o os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e, observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos,
13.4 - A licitante vencedora ndo poderA subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitagao.
Rua sao Paulo,964
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14. DO PRE9O E RwISAO

14.1 - Os pregos registrados ser5.o fixos e irreajustaveis durante a vig6ncia da Ata de Registro
de Pregos.
14.2 - Na ocorrdncia do prego registrado tornar-se superior ao preQo praticado no mercad.o, o
Pregoeiro notificarA a fornecedora com o primeiro menor preqo registrado para o item visando
i negociagio para a reduqdo de pregos e sua adequagd.o ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especificagdes.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociagi.o de redugio dos preqos, o pregoeiro formalmente
desonerari a fornecedora em relagio ao item e cancelard o seu registro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

14'4 - Simultaneamente procederd a convocagio das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classificagio visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.
14'5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de preqo para o item poder6 a prefeitura
Municipai de Sidroldndia - MS, solicitar nova licitagd.o para a aquisigio do produto,
sem que
caiba direito de recurso.
15.DO PAGAMENTO

15.1 - o pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitagio, serd
efetuado
mediarrte cr6dito em conta corrente ou cheque, no prazn de 30 (trinta)
dias, contados do
recebimento definitivo dos produtos, apos a apresentaqdo da respectiva
documentacao fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispoe o art.
40, inciso XIV, a].inea
"a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b', da Lei n' g.666/g3 e alterag6es.
15'2 - os pagamentos somente serio efetuados apos a comprovagio, pela(s) fornecedora(s),
de que se encontra reg,lar com suas obrigag6es pa.ra com o sistema de

seguridade social,
mediante a apresentaqao das certid6es Negativas de Debito com
o INSS e corrr o FGTS.

15'3 - ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e pagamento
o
ser6
sustado p.rra que a fornecedora tome as medidas necess6rias, passando
o pruo p*^ o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaeao
do mesmo.

l5'4 - caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscar/fatura, o Departamento
de
Compras, a seu criterio, poderd devolv6-1a, para as devidas
correqdes, ou aceitA{a.
15.5 - Na hip6tese de devolugio, a nota liscaJ/fatura serd considerada
como nao
apresentada, para
fins de atendimento das condig6es contratuais.
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15.6 - Na pend€ncia de liquidagSo da obrigagio financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor serd descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor
da fornecedora.

15.7 - A Administraqdo Municipal ndo pagard, sem que tenha autorizaedo prdvia e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo
instituigdes financeiras.

15.a - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobserv6ncia, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serio de sua exclusiva
responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de
mora por parte da contratante.

60lo (seis

por cento) ao ano, na hip6tese de

16. DAS SANQoES ADMTNTSTRATWAS

16.1

-

Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, Iicard a fomecedora, a juizo do org6o Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, sujeito is seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do prego registrado;
III - Suspensdo tempor6ria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com a
administragio por prazn de ate 05 (cinco) anos.
16.2 - As sang6es previstas nos incisos anteriores poderio ser aplicadas cumulativamente.
16.3 - Por atraso injustificado na execugd.o do objeto:

I - Multa morat6ria de

1olo

(um por cento), por dia ritil, sobre o valor da prestagio em atraso

ate o decimo dia;

II - Rescisio unilateral do contrato

se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do prego registrado.

16.4

-

Por inexecuqio total ou execug6.o irregular do contrato de fornecimento ou de

prestagao de servigo:

I - Advertdncia, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da

totalidade do fornecimento nao executado pela fornecedora;
Rua Sao Pauto, 964 - Centro - Fone (67j 3272-7400 cEp 79.170-000 - sidrotandta
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III - Suspensdo temporaria de participagdo em licitag6o e impedimento de contratar com a
administragio por prazo de at6 O5 (cinco) anos;

lV -

DeclaraqSo de inidoneidade para licitar ou contatar com a Administraqao P0blica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinaltes da punigdo ou ate que seja
promovida a reabilitagio perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderd ser aplicada juntamente com
as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisd.o
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art. 77 a8O da
Lei Federal n' 8.666/93.
‐

16.6 - Apresentagao de documentaeao fa-lsa, nao manutenqao da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominag6es legais:

I - suspensao temporeria de participagdo em licitaqao ou impedimento de contratar com a
Administragdo de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.
16.7

' A empresa que n5.o recolher as multas tratadas

16.8

-

nos incisos anteriores no prazo
m6ximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notificagio ensejard tamb6m a aplicagao da
pena de suspensS.o tempor6ria de participagio em licitagio ou impedimento de contratar com
a Administragdo Priblica deste Municipio, enquanto ndo adimplida a obrigaqi.o.
Fica garantido a fornecedora o direito pr6vio da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no pra".o de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificaqio ou publicagio
do ato.
‐

16.9 - As penalidades somente poder6.o ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagao do principio da proporcionalidade, em razao de
circunst6ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por

escrito e no prazo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que for notificada da pretensio
da Administragdo Priblica deste Municipio da aplicagAo da pena.

16.10

- As penalidades aplicadas serio, obrigatoriamente, anotadas no certificado

Registro Cadastral deste Municipio.

de

16.11 - Competir6 a Prefeitura Municipal e suas Secretarias, na qualidade de detentora da
Ata de Registro de Preqos a aplicag6o das penalidades previstas no subitem 17.1 e seus
incisos, e no inciso 111, subitem 17.3.

t6.12 ' A pena.lidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 sera de competdncia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de SidroldLndia - MS, facultada
a
ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 16.g, podendo a reabilitagdo
ser
Rua seo Paulo, 964

- centro -
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concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazn de
sangio minima de 02 (dois) anos
16.13 - O Orgdo Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de respons5.vel
pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fomecimento caberA d aplicagio
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagS.o.

16.14 - As importdrcias relativas as multas deverAo ser recolhidas
Municipio de SidrolAndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

i

conta do Tesouro do

17. DO CANCELAJTIEI{TO DO pREgO REGISTRADO

17.1 - A Ata de Registro de Preqo seri cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vigdncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal Sidroldndia quando:

17.1.1 - A licitante nio formalizar o contrato decorrente do registro de preqos e/ou nao
retirar o instrumento equivalente no pra"n estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata de
Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;

l?.L.2 'ocorrer

qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de

ajuste;

17.1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver exito
na negociagio;

L7.L.4 ' Der causa a rescisio administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
moiivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.6661a3;
17.1.5 - Por razAo de interesse priblico, devidamente motivado.

L7.2 ' cancelado o Registro de Prego induzird
classificagio imediatamente subsequente.

na

convocaqao

da

fornecedora com

17.3 ' Ser6 assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no pra?n de 05 (cinco) dias tteis, contados da notificaqio ou publicagio.
1E. DA DOTA9AO OR9AMENT

1E'1 - As despesas decorrentes da aquisigdo da presente licitagio correr5.o a cargo da prefeitura Municipal e suas Secretarias, usu6ria da Ata de Registro de preqos, cujos programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou
documento equivalente, observada as condigdes estabelecidas neste edital e ao que disp6e o
artigo 62, da Lei Federal n. 8.666/93 e alterag6es.
Rua

Slo Paulo,

964
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centro
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̀F:03501574/0001‐

19.1 - Ser6o desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis, preqo
global ou unitario por lote simb6lico, irris6rio ou cotaCao de valor zero.
19.2 - E facultada ao pregoeiro ou i autoridade superior, em qualquer fase da licitagio, a
promogSo de dilig€ncia destinada a esclarecer ou complementar a instruqao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento que deveria ser apresentado em sesseo priblica da
licitagdo.
‐

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administraqao, no interesse da
administragio, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitaQao, observada as disposiq6es contidas no art. 49 da Lei n. 8.666193 e arts. 17 e 18 do
Decreto Municipal n. 100/2013.

19.4 - Ap6s a apresentagao da proposta, n5o caber6. desist€ncia, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
19.5 - As licitantes s6.o respons6veis pela fidelidade e legitimidades das informaqdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao, bem como, pelo custo da
preparagdo e apresentagao dos documentos, independentemente do resultado do processo
licitat6rio.

V

19.6 - Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeqa a
realizaqSo do certame na data marcada, a sessS.o serd automaticamente transferida para o
primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horirio e local anteriormente estabelecido, salvo
comunicagao ao contrario.
19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-6 o dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.
19.8. O desatendimento de exig€ncias formais nio essenciais, nao importara no afastamento
da licitante, desde que seja possivel a aferiqao de sua qualificaqao e da exata compreensao de
sua proposta, durante a rea)izagdo da sessao priblica da licitaqao.

19.9. As norrnas que disciplinam esta licitagao serao sempre interpretadas em favor da
ampliag6o da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que
regem a lei.

fg.fO.

O ato de homologagio do procedimento neo confere o direito a contrataqao.

19,11. Os casos omissos serd.o resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislaqio
vigente.
´
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19.12.Os envelopes contendo a documenta9う o e propostas"eliminadas do certalrne FlcaraO a
disposicao dOs licitantes pelo prazo m"omo de 15(quinZe)diaS iteis do encerrarnento da
licitacio,ap6s este perlodO serao desmidos.
19.13. Qualquer ato declarat6五 o nao apresentado em qualquer fase do torneio licitat6五
nao inabilitara o licitante,podendo o representante preencher a declaracao nO mOmento da

o,

scssao.

19.14.As decis5es do pregoeiro serao consideradas deftnidvas somente ap6s homologacio do
procedirnentO pelo Prefeito Municipal.

｀‐

19.15. InfomacOes ou c8CIarecimentos adlcionais sobre a presente llcita‐ ttQ EQttente
8ettQ 塁塁塁 塁tldas por escrlto, enderecadas ao Pregoeiro, cuio enderec0 6 ■ Rua Sio
Paulo. n° 964, Centro. CEP 79.170‐ 000, neste Municiplo, at6 o segundo dla que

anteceder a data de recebimento dos envebpes l e II no hon白 rlo de 7h00min is
llh00min ho口 8。
19.16. Fica eleito O foro da cidade de Sidrolandia, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciando de qualquer outro,por mds privile」 ado que stta para processar as quest5es
resultantes desta licitaQao e que nao possarn ser
administrativamente.

SidrolAndia-MS, 25 de janeiro de 2018.

JUNIOR
Muulcipal de PlaneJamento,
e Flnargas

Rua Sao Paul。 ,964‑Centro― Fone(67)3272‐ 7400‑CEP 79.170‐ 000‐ Sidro!andia̲Ms. ｀
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PROCESSO ADMINISTRATrVO N° 484/2018
P― Ao PRESENCLAL N° 02/2018
ANEX0 1
TERMO DE REFERENCLA
OBJETO: A presente licitacao tem por o● etO a coNTRATAcAo DE EMPRESA PARA
AQUISICAo DE COMBUST市 EIS(GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL S10,OLEO DIESEL
COMUM,ARLA 32,ALC00L COMBUSTiVELl,para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal e suas Secretanas,com fo...ecimento parcelado,tudo confo....e especiflca95es
e condic6es estabelecidas neste Edital e anexo.
‐

JUSTIFICATIVA:」 usiflca― se

a aquisi9■ o nos te....os da ki8 666/93,htta ViSta,a necessi―
dade do atendirncntO das necessidades da Prefeitura do Municipio e suas Secretarias,visan―
do assim a coninuidade do servico piblicO.

P― oM函 bEMo PARA OS FORNECIMENTOS:cOnfo....e solicita9ao da Secretana e v:gencia
da Ata

ADtrUDECAcAo D0 0BJETO:MenOr Por ltem
PREcOS REFERENCHS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDADE:
Sob pena de desclassiflcacao Os valores deverao respeitar os seguintes pre90s mttmo
Para Cada ltem

ヽ

ITEM

PRODuT0

UND

QTD

VLR UNIT

VLR TOTAL

01

GASOLINA COMtm

L TRO

128000

4,1845

535616′ 00

02

6Lm

,TRO
し

524000

3,9535

2071634′ 00

L TRO

390000

3,905

1522950,00

80

54′

03

04

05

DTESEL

sro

6LEo DrasEL coMuM

6ALA0

ARLA 32

20L!TROS

ALC00L CO■ IBUSTNEL

■0叫

t TRO

/

/

ク

2475

3,5935

4339,80
3593′ 50

TOTAL

4138133,30

娩

了
台
/JUNIOR SOA―
MunicIPal de PhneJament。
inlstncio e Finan9as
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ANEXO II― FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O

P―

N°

484/2018

Ao PRESENCIAL N° 02/2018

FORNECEDOR

ヽ

CNP」 /MF

ORIETO: A presente licitagio tem por objeto a CONTRATA9AO DE EMPRESA PARA
AQUISIQAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S1O, OLEO DIESEL
COMUM, ARLA 32, ALCOOL COMBUSTIVEL), para atender as necessidades da prefeitura
Municipal e suas Secretarias, com fornecimento parcelado, tudo conforme especificag6es e
condig6es estabelecidas neste Edital e anexo.
ITEM
01
02

03

04

PROOuTO

UND

QTD

CASOLШ A COMUM

t TRO

128000

L TRO

524000

LITRO

390000

6LEo

DTESEL

slo

6LEo DTESEL coMLrM

VLR UNlT

VLR TOTAL

GALAo
80

ARLA 32

20 LlTROS

Э
一

ALCOOL COMRusTrVEL

1000

LITRO

TOTAL

‐

TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
‐VALIDADE DA PROPOSTA:
―LOCAL E DATA:
‐TELEFONE:
BAITCO:

AG:_ CC:_

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

Rua sao Paulo, 964

-

centro

-

Fone

1611

3zr2-r4oo

- cEp

79.120-000 - sidrorandia

-

MS.
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ANEXO III

DECLARAcAo DE HABILITAcAo

(Nome da

CNPJ/MF

Empresa)

n"

situada
(enderccO
declara, sob as penas da Lei, nos termos
do Inciso VII, art. 4' da Lei Federal n.1O,52O l2OO2, que cumpre plenamente os requisitos da
habilitagdo exigidos no Edital de Preg6o Presencial n" o2l2ol8, autorizado pelo processo
Administrativo n" 4a4 l 2OLa.

completo)_,

ヽ

Por ser expressa manifestagio da verdade, firmo o presente.

f
cldadc

},一 de

dc 2017

estado

‐

Carimbo do CNPJノ MF e assinatura do
Representante legal da empFeSa

Rua Sう o Paulo,964‑Centro一

Fone(67)3272‑7400‑CEP 79 170■

00‐

Sidrolandia̲Ms

P

′
お
ASS:
ノ
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ANEXO IV

DECLARAcAo DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITⅣ OS
Declararnos,sob as penalidades cabiveis,a ine対 sCncia de fatos que impeca a
nossa empresa de pardcipar de ucita9oes publicas, e compromete― se info....ar a qualquer
tempo, sob as penas da ki, a e対 sttncia de fatos supervenientes impediuvos da sua
habilita9漁D,na fo..1la dete....inada no§

2° ,do

art.32 da ki Federal n。

―
MS,̲̲̲/

8666/93.

/

ヽ

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

‐

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N°

DO CNRJ/MF DA EMPRESA

Rua sao Paulo, 964

-

centro

-

Fone (61132r2-T4oo

- cEp

79.r70-{roo - sidrorandia

-

Ms.
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CNPJ/ヽ

31
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AITEXO V
DE.CLARAQAO IIOS TERUOS DO INCISO

tOqIII

IX) ARTI(X) 70 DA COTTSTTTIIIQAO

FEDERAL

Pregio Preseaclal l' O2l2O18
Procesao

ヽ

Admlnletntlvo t" 484 I 2Ola

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

no....................

;; ...

;;;;;;;#"":*::
l:l
::
art.
l*i
2l

...

:ffi:".5,,I:",i11:

disposto no inciso V do
27 da
Federal n"8.666, de
de junho de 1.993, acrescido
pela Lei no9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n6.o emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze aros, na condiqio de aprendiz

―MS,̲̲̲̲de

(

).

de

‐

Assinatura do representante legal da empresa

(Observag6.o: em caso alirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Sう o Pau:o,964‑Centro― Fone(67)3272‐ 7400‑CEP 79.170‐ 000‐ Sidroiandia̲Ms.
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C〕 ヾ

ANEXO

Ⅵ

ATA DE RECISTRO DE PRECOS N°

2018

Aos̲̲̲̲diaS do mes dc
de _,
na sede do Municipio de SIDROLANDLA-MS, situada
a Rua Sao Paulo,n° 964,Ccntro,SIDROLANDIA― MS― M/S,represcntada neste ato pelo Pre―
feito,Marcelo de Aご atto Ascoli,brasileiro,casado,portador dO RG n° 000406049 SSP/MSC
CPF n° 519593991‑87,residentc e domiciliado na Rua Alagoas, 181,CentrO,SIDRO曲 ‐
DIA‐ MS‐ MS,dOravantc denominada Contratante,e do outro lado a empresa
,

ヽ

inscrita no CNP」 /MF sob o n°
, na
…
………………,cOm CStabelecimentO na
cidade
doravaite denominada Contratado, representada neste ato por
brasileiro, portador(a) do RG n."
emitida pela SSP/_,
e do CPF n°
nos ten..os nOS te..1.oS da bDi n°
10520,de 17 de」 ulho de
2oo2 I,ei n' 8.078, de 1 1 de setembro de 1990 (codigo de Defesa do consumidor), L,ei com'

plementar n" 123 de 14 de Dezembro de 2o06, Decretos Municipais n"s 100/2013 e
101/2013 ambos de e, subsidiariamente, pela lci n" 8.666/93 e alteragdes posteriores todos
representados conforme documento de credenciamento ou procuraqao inserta nos autos, resolvem registrar os pregos, conforme decisd.o exarada no processo Administrativo n.
4a4l2ola e HoMoLoGADA nos autos, referente ao pregio presenclal llo o2l2o19 - REGISTRO DE PREQOS, consoante as seguintes clAusulas e condig6es:

r. CLAUSIJLA PRIIIIEIRA - DO OBJETO
A PTCSENTC IiCitAgiO tErn POr ObJCtO A CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA AQUISIQAO DE
COMBUSTiVEIS (GASOLINA COMUM, OI,CO OIESU S1O, OLEO DIESEL COMUM, ARL"A, 32,
ALCooL coMBUSTivEL), para atend.er as necessid.ades da prefeitura Municipal e suas
secretarias, com fornecimento parcelado, tudo conforme especilicag6es e condig6es
estabelecidas neste Edital e arlexo.
‐

2. cLAusuLA sEcuNDA - DA ATA DE RDeIsTRo DE pREeos
2.1. A presente Ata de Registro 6 o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde
constarao os preQos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento nas condigdes
definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que
aceitarem fornecer pelo prego do primeiro menor prego, obedecida a ordem de classificagdo e
os quantitativos propostos.

2.2. O pregoeiro convocara formalmente d, fornecedora, com antecedencia minima de O3 dias
tlteis, informando o local, dia e hora para a reunido e assinatura da Ata de Registro de
Preqos.

2.2.1. O prazo acima citado poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,

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

2'3' colhidas as assinaturas, a secretaria Municipal de Administraq6.o providenciar6.

imediata publicagao no Di6rio Oficial do Municipio.
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2.4. As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata

de

Registro de Pregos, apos a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fomecedora primeira classilicada, ap6s convoca€o, n5.o comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas neste edital, o
Pregoeiro convocar6. as demais licitantes, na ordem de classificagdo.

2.6. Decorridos 60

(sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocaq6o
para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e fomecimento as licitantes estarao liberadas dos
compromissos assumidos.

2.7. A

ara' de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vig€ncia de l2(doznl meses a
contar da data de publicaqdo de seu extrato.

3. cLAusuraTERcEIRA - Dos usu/iRros DAATA DE RDcrsTRo DEpREeost
3.1. A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias,
Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. caber6 a Usu5ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigagSes relativas ao fomecimento, inclusive aplicagao das sang6es
previstas neste edital.

3.3. A Usu6ria da Ata devera informar ao 6196o Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos,
do n6o compa::ecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento
equivalente, conforme o caso, visando i. convocagio dos remanescentes e aplicacao das
penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso.

3.4. Poderd utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer orgao ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao orgao
Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.

3.5. O Registro de hegos serd formalizado por interm6dio da Ata de Registro de Pregos, na forma
do Anexo VI, nas condiq6es previstas no Fdital de ConvocagEo.

3.6. O Municipio de Sidrolindia nao se obriga a firmar contratagses oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a u 'ri?agao de outros meios para aquisiqeo de item,

respeitada a legislagSo relativa i.s licitaq6es, sendo assegurado ao benelicidrio do Registro de
Preqos preferencia em igualdade de condiq6es.

4. CL{USILA QUARTA

DO

FIORI{ECIMEIVTO, LOCAL

RE'CEBIITIENTO.

DE ENTRDGA, ACEITE E

4.1.

A Ata de Registro de hegos ser6 utilizada para aquisigio do respectivo objeto pela prefeitura Municipal e suas Secretarias.

Rua

Slo Paulo,

964

-

centro

-

Fone (67132rz-t4oo

- cEp

79.170-000 - Sidrordndia

-

MS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/IvIF: 03.501,574,'000 l -3 I
4.2. Cada fomecimento deverd ser efetuado mediante solicitagdo, formalizada pela Prefeitura
Municipal e suas Secretarias.

a.3. A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficar5.(io) 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 nos locais informados, no prazD mdximo de O3(tres) dias,
apos a solicitaq6o, mediante requisigio expedida pelo contratante, respeitando-se o limite da
quantidade solicitada.

ヽ

4.4.1. O pram de entrega sera conforme solicitagao do 6rgio/entidade requisitante, conforme
autoriza€o de fomecimento expedido pelo setor de compras da hefeitura.
4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivarA, em conformidade com os arts. 73 a 76 da
8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

I*i

al Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo das especificag6es, mediante 'Iermo

de

Aceite Provisorio";

bf Defrnitivamente, ap6s a verificaqSo da qualidade, quantidade, caracteristjcas,

especificaqdes

dos fomecimento, e consequente aceitacao pela equipe responsavel, no prazo mAximo de 0S
(cinco) dias, mediante 'Termo de Aceite Defrritivo".

4.4.3. Ser6o recusados produtos que nao atendam as especilicag6es constantes neste edital
e/ou que nao estejam adequados para o consumo.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classifrcada(s) em primeiro lugar nio receber ou nao retirar a nota
de empenho ou instrumento equivalente, no prazi de o5 (cinco) dias riteis, a Administraqio
convocard a segunda classificada para fornecer o objeto desta licitaCao, e assim sucessivamente
quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

4.6. A segunda classilicada s6 poderA fornecer a Administragao quando a primeira classilicada
tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os produtos, objeto desta licitagio, deverAo ser entregues acompanhados de notas fiscais
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utjlizagio, dela devendo constar o numero da Ata
de Registro de Pregos, o fomecimento, o valor unit.drio, a quantidade, o valor total e o local da
entrega, al€m das demais exigdncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber,
as disposig6es da Lei n" 8.078 de 7t /O9 /9O - Codigo de Defesa d.o Consumidor.

4'9. As despesas relativas a entrega dos materiais correrao por conta exclusiva da detentora

d.a

ata,.
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5. cLAusuLA qITIIfTA - DA cor{TRATAgAo
5.1. As obrigag6es decorrentes da entrega dos produtos constantes do Registro de Pregos serd
Iirmado com o Municipio de Sidroldndia, observada as condig6es estabelecidas neste edital e no
que disp6e o art.62 da ki Federal n".8.666/93,. s.6 formati.,da atrav€s de:

el Nota de empenho ou documento equivalente, quando a

entrega nao envolver obrigagdes

futuras;

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

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo M) 6 parte integrante do Edital de convocaqdo, cujas
condiq6es deverio ser mar:tidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sere de O5 (cinco) dias
Uteis, contados da convocag5o.

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

5.4. A Ucitante vencedora nio poderA subcontratar sub empreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o objeto da presente licitagio.
6. Cr,aUSUr"A SErTA

-

DO PRECO E RwTSAO

6.1. Os pregos registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata de Registro
de Pregos.

6.2. Na ocorr6ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado,

o

Pregoeiro da Licitagdo notificara a fomecedora com o primeiro menor prego registrado para o
item visando a negociagdo para a redugao de pregos e sua adequagdo ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificaq6es.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociagio de reduqao dos pregos, o pregoeiro da Licitagdo

formalmente desonerar5. a fornecedora em relagdo ao item e cancelar6. o seu registro, sem
prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente procederd a convocagd.o das demais fornecedoras, respeitada a ordem
de classificagio visando estabelecer igual oportunidade de negociagAo.

6.5. Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item, podera a prefeitura
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7. CLAUSULA SETIMA- Do PAGAUENTo
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitagao, ser5. efetuado mediante cr6dito
em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
defrnitivo do fomecimento ap6s a apresentagao da respectiva documentaqdo fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispde o art. 40, inciso XIV, alinea
"a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da Lei n" 8.666/93 e alterag6es.

7.2. Os pagarnentos somente serao efetuados ap6s a comprovagio, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regu.lar com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentaQao das Certid6es Negativas de Ddbito com o INSS e com o FGTS.
‐

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobranqa, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a fornecedora tome as medidas necess6rias, passando o grazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagd.o do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Prefeitura Municipal

e

suas Secretarias a seu criterio, poderd devolv€-la, para as devidas correg6es, ou aceita-la.

7-5. Na hipotese de devolugio, a nota fiscal/fatura sere considerada como nio apresentada,
para fins de atendimento das condig6es contratuais.

7.6. Na pend€ncia de liquidaqio da obrigaqdo financeira em virtude de penalidade

ou

inadimpl€ncia contratual o valor serA descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor
da fornecedora.

7.7. A Administragdo Municipal ndo pagar6,., sem que tenha autorizaqao pr6via e formal

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

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservAncia,
pela fornecedora de prazo de pagamento, serio de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de

60lo

mora por parte da contratante.

(seis por cento) ao ano, na hipotese de

8. CLAUSULA OITAVA - DAS SAX96F,S /TDMINISTRATTVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, {icar6. a fornecedora, a juizo do orgio Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, sujeito ris seguintes penalidades:

I - Multa de 1o% (dez por centot
colrtrato;

sobre o valor constante da nota de empeuho e/ou

II - Caacel,amento do prego reglstrado;
Rua
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temporaria de particlpagio em llcitagio e impedimeato de contratar
com a admlnlstraeeo por prazo de at6 OS (clncof a!os.
E.2. As sang6es previstas nos incisos anteriores poderio ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na

execugd.o do objeto:

I - uulte

morat6ria de 1% (uo por ceatof, por dla ritll, sobre o valor da prcatageo eE
atreso et6 o d6clmo dla;
II - Resciseo unllateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dla de atraso e,
III - Caocelamento do prego reglstrado.
8.4. Por inexecug6.o total ou execugdo irregular do contrato de fornecimento ou de prestagio
de serviqo:

I - Advert6ncia, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da

totalidade do material entregue pela fomecedora;
III - Suspensio temporaria de participagio em licitagao e impedimento de contratar com a
administraqao por prazo de ate OS (cinco) anos;
IV - Declaraqdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio p6blica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja
promovida a reabilitaqdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderd. ser aplicada juntamente com as
sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizn da rescisd.o unilateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art. 7z a go da Lei n.
8.666/e3.

8.6. Apresentagio de documentagao falsa, nao manutenQao da proposta e cometimento

fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominag6es legais:

de

I - suspensio tempor6ria de participagio em licitagao ou impedimento de contratar com a
Administragdo de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.
8'7' A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo m6ximo
de 05 (cinco) dias uteis contados da notificagio ensejard tamb6m a apricagdo
da pena de
suspensao temporeria de participagdo em licitagdo ou impedimento
de contratar com a

Administragdo Priblica deste Municipio, enquanto nao adimplida a obrigaqdo,

8.8' Fica garantido a fornecedora o direito pr6vio da citagio e de ampla defesa, no respectivo
processo, no prazo de o5 (cinco) dias uteis, contados da
notificagio ou publicaqa0 do ato.

8'9' As

pena-lidades somente poder6.o

competente, mediante aplica€o

ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
do principio da proporcionalidade, em razao de
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circunstdncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no ptaza mdximo de O5 (cinco) dias riteis da data em que for notificada da pretensao
da Administragao Priblica deste Municipio da aplicagio da pena.

E.lO. As penalidades aplicadas serio, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.11. CompetirA a Prefeitura Municipal e suas Secretarias, na qualidade de Usu6,ria da Ata
de Registro de Pregos a aplicagio das penalidades previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e
no inciso lll, subitem 9.3.
E.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 serd de compet6ncia exclusiva
da autoridade m5xima da Prefeitura Municipal de SidrolAndia - MS, facultada a ampla
defesa, na forma e no praz,o estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagdo ser concedido
mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o pra?n de sangio
minima de O2 (dois) anos.

8.13. O Orgio Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de respons6vel
pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fornecimento cabera a aplicagao
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagio.

8.14. As import6ncias relativas as multas deverao ser recolhidas d conta do Tesouro do
Municipio de Sidrolindia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLAUSULA IrOryA - DO CAlrCELlttlENTO DO PREQO RFT}TSTRADO
9.1. A Ata de Registro de heqo serd cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vigdncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal de SidrolAndia /MS quando:

9.1.1. A licitante nio formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nio retirar
o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigdncias da Ata de Registro
de Pregos, sem justilicativa aceit1vel;

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

de

ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver exito
na negociagS.o;

9.1.4. Der causa a

rescisS.o administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art.7Z e seguintes da Lei Federal n". 9.666/93;

9.1.5. Por

razAo de interesse publico, devidamente motivado.

9'2. Cancelado o Registro de Prego induziri na
imediatarnente subsequente.

convocagao da fornecedora com classificagi.o

RuaseoPaulo,964-centro-Fone|67|3272.74oo-cEP79.17o{,oo.sidrolandia-Ms<
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19.3. Ser6L assegurado o contradit5rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo,
lo prazo de 05 (cinco) dias ritEis, contados da notificagdo ou publicaeao.

10. cLAusuLA DECTMA - DC DoTAeAo oReAMENT/irtA
1O.1. As despesas decorrentes do objeto da licitagAo, correrao a cargo da Prefeitura Municipal
e suas Secretarias, usuaria da Ata de Registro de Pregos, cujos Programas de Trabalho e
Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento
equivalente, observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que dispde o artigo 62, da
Lei Federal n'8.666/93 e alteragdes.
11. cLAusuLA DEcu[A PRTMETRA - Do pREeo REeIsTRADo
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitagio na modalidade de Pregdo Presencial
- Registro de Preqos, tipo menor preqo por item, HOMOLOGADO a classificagio das empresas
conforme abaixo especihcadas, as empresas vencedoras os preqos ficam assim registrados:

ITE

Qtde UNIT TOTAL

DESCRIQAO

DETENTORA

MARCA

1

2
3
4
5
TOTAL -r-r---+---+-r

12. CLAUSULA DTrcIMA SBGI'NDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Prego serd publicado no Di6,rio Ofrcial do Municipio, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo rinico, da ki Federal n."8.666/93.
13. cLAusrrLA DfjcrMA TERCETRA - DAs DlsposreoEs FrryArs
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-5.o as demais disposigSes constantes da Lei n.'10.520, de
17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n.'101/2013, da [,ei Federal n' 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais nonnas aplic6veis a esp6cie.
14. CLAUSULA DEJCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidroldndia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6es resultantes desta licitagio e que n6.o possarn ser dirimidas administrativamente.

DErrENTORA DA ATA

Marcelo de Ararijo Ascoll
Prefeito Munlcipal
Rua Seo Paulo, 964

-

Centro

-
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ANEXO VII― MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATrVO N。 ̲̲̲ノ 2018
PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N。 ̲̲̲̲ノ 2018
0 MIJNICiPIo DE SIDROLANDEA‐ Mノ S‐ MS,situada a Rua S3o Paulo,n° 964,Ccntro,SI
DROLANDIA― M/S,representada neste ato pclo PreFeito Municipal,MARCELO DE ARAUJ0
ASCOLI,brasilcirO,casado,portador do RG n.° 000406049 SSP/MSC CPF n° 519593991‑
87,rcsidente e dOmiciliado na Rua Alagoas,181,Centro,SIDROLANDIA― M/S― MS,dOra―
vantc
denominada
Contratante
e
a
empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
estabelecimento na
na cidade
doravante denominada Contratado, representada
neste ato por
brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n.'
pela
emitida
SSP/_, e do CPF n..
pac―
tuam o presente contrato, cuja celebragd.o foi autorizada pelo despacho de homologag6o do
processo de Pregio Presenclal No o2l2ol'3- REGISTRo DE pREeos, e nos termos da ki
Federal N.' 8.666/93 em sua atual redagao, atendidas as cld.usulas e condig6es que se
enunciam a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJEf,o: A presente licitaqdo tem por objeto a CONTRATAQAO DE
EMPRESA PARA AQUISIqAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S1O,
OLEO DIESEL COMUM, ARLA 32, ALCooL CoMBUSTIVEL), para atender as necessidades

da Prefeitura Municipal e suas secretarias, com fornecimento parcelado, tudo conforme

especifrcagdes e condigdes estabelecidas neste Edital e anexo.

cLAusuLA sDcuIvDA - REGIME DE ExECUeAo: o objeto deste contrato sera realDado por
execugS.o indireta.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRI9O E CONDIQoES DE PAGAI,TEIYTO: Dd-SC A CStE
to o valor global de R$ (
).

CONtTA-

s r' - o

pagamento, decorrente da aquisigao do objeto desta licitacao, sera efetuado
mediante cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratada, no prazo de ate 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, apos a apresentaqdo da
respectiva documentaQao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme
disp6e o art. 40, inciso xIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da Lei
n" 8.666/93 e alteragOes.

s 2" - o criterio de reajuste dos pregos contratados ser6. com base no Inciso x do Art. 40, da
Lei Federal N". 8.666/93, em sua atua.l redagAo, e no mesmo percentual e data dos reajustes
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determinados pelo orgao competente do Governo Federal, ou da variagdo efetiva do custo da
produgio e preQos atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pregos, ou ain_
da na variagAo mensal do IPCA (IBGE).
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preQo
contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resulS 3o O
tantes da incidEncia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigagdes decorrentes da legislagao trabalhista, fiscal e previdencidria a que sujeito.

$ 40 - Caso se faga necessd,ria ir retificagio de fatura por culpa do Contratado, o prazo tera
sua contagem suspensa atd a data de reapresentagdo da fatura ao 6196o, isenta de erros,
dando-se, entao, prosseguimento a contagem.
S 5"

- Nio serao quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisigio de Compra;

CLiUSULA QUARTA

_/

_/

- O PRAZO: O prazo de vigencia do presente Contrato sera at6

_.

PARAGRAFO OUTCO: Havendo interesse da Administragao, o presente Contrato poderd ser
prorrogado nas seguintes hip6teses:

I

-

Nos casos previstos na legislagio pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.
CLAUSULA QITII|TA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisigio do objeto da presente licitacao correrao a cargo da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, usu6ria da Ata de
Registro de Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas
respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es
estabelecidas neste edital e ao que disp6e o arttgo 62, da L,ei Federal n'8.666/93 e alterag6es
e dotag6es abaixo descritas:

CLAUSULA SEXTA - DA FISCAL neAO: Cabe ao Coatratattte, a seu crit6rio e atrav6s da
Secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Contratedo declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processos de inspegio, verificaqio e controle a serem adotados
pelo Contratante.
PARAGRAFO Oluco - o contratado permitira e oferecerd condig6es para a mais ampla e
completa fiscalizagio, durante a vigdncia deste contrato, fomecendo informaq6es, propiciando o acesso A documentaqao pertinente e atendendo i.s observag6es e exig€ncias apresentadas pela fiscalizagdo.

／
一
ヽ

cLAusuLA SETIMA - DAs oBRrcAgoEs Do coryrRATADo: constituem obrigagoes
Coltratado, alem das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:
Rua Sao Paulo, 964 - Centro - Fone (6Z13272-t4OO - CEp 29.170-000 - Sidrotendia MS.
-
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1‑Fo■ echento do。 ●etO dCstc Contrato,no prazo proposto,mediante Requisicao de cOm̲
pra,c em confo.l.lidade com as especiicac6es e対 」das nO Edital e da Ata dc Rcglstro de Pre―
1■

90S;
II―

Manter,durante a execu9う o do Contrato,todas as condic5es de habilitacio e qualiicacao

C対 ぎdaS na licitacao que deu。

五gcm a este aJuste;

Assumir,com exclusividade,todos os encargos,unpostos e taxas quc forcm dcvidos em
decorrOncia dO Otteto dCSte contrato,bem como as conmbui95es devidas a Pre宙dOncia Soci―
al, cncargos trabalhistas, premiOs de seguro e de acidentes de trabalho, transitO, e outras
desPcsas que sc flzerem necessarlas ao cump五 mentO dO obJeto pactuado;
III―

‐

W

-

Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados ao Contrataute ou a terceiros;

v - Apresentar, quando solicitado pelo coatrataate,

a comprovaQao de estarem sendo satisfeitos todos os seus encErrgos e obrigag6es traba.lhistas, previdenciArios e fiscais;

VI

- Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuizos e danos decorren-

tes de sua demora ou de sua omissdo, na condugi.o do objeto deste instrumento sob a sua
responsabilidade ou por erros relativos d execugd.o do objeto deste Contrato;

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

vIII -

Aceitar, nas mesmas condiq6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem necess5-rias, no objeto, at' 25qo (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

LK - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes,
juntando c6pia da solicitagAo de entrega (requisiqio);

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

X

)U

-

Nao transferir em hipotese a-lguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSULA OITAVA

Contratante:
I

-

-

DAS OBRIGA9OES DO COITTRATAITTE: CONStitUCM ObrigAg6CS

dO

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;

II -

Fornecer e colocar ir disposiqd.o do Contratado tod.os os elementos e informaq6es que se
fizerem necess6rios aos materiais:
Rua Sう o Paulo,964‑Centro― Fone(67)3272‐ 7400‑CEP 79.170‐ 000‐ Sidro:andia̲Ms.
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II - Proporcionar condig6es para a boa consecugao do objeto
IV

deste Contrato;

-

Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;

V

- Notificar o coatratado, por escrito e com anteced€ncia, sobre multas, penalidades e
quaisquer d€bitos de sua responsabilidade;

VI

-

Fiscalizar o presente Contrato atrav€s do Orgio competente;

CLAUSI'LA IYONA - DO LOCAL DE EITTRSCA, DO ACEITE, E RECEBIMEITTO DOS PRO.
DUTOS: Os objetos/materiais da presente licitagio, relacionados no termo de referencia devem ser entregues nos locais informados pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias atrav6s
do Departamento de compras no prazo de 03 (tr€s) dias, apos a solicitaqdo, respeitand.o-se o
limite da quantidade solicitada.
S lo - A Contatada obriga-se a fornecer produtos a que se refere este Contrato, conforme os
quantitativos e especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituigio uma vez que nao esteja em conformidade com as referidas especificag6es.

2"'

O recebimento dos produtos se efetivara em conformidade com o art.76 da l^ei Federa]
responsavel pelo orgao
competente, ap6s a verificagdo da qualidade, quantidade, caracteristicas e especificagdo do
S

n'. 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor
produto.

$ 30 - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizaqao
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompativel com as especificagdes, proceder-se-6 a substituigdo, no prazo m6.ximo de 03 (trcs) dias riteis contado da comunicagS.o da irregularidade pelo Orgdo.

$ 40 - Ser6o recusados os produtos que nio atenderem as especificag6es constantes no pregdo Presencial n" 07/2077 e/ou que nao estejam adequados para uso, devendo a contratada
proceder i substituigio na forma dos $$ 1" e 2o desta clausula, no praza maximo de o3 (tr€s)
dias riteis, contado da comunicagi.o.

$ 5" - os produtos, objeto

deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivaqdo do seu fornecimento.

$ 6" - Relativamente ao disposto na presente cldusula, aplicam-se, subsidiariamente, as disposig6es da Lei Federal n. 8.078/90 C6digo de Defesa do Consumidor.
CLAUSULA DECIUA - DAS SAITQOES AI)IIilIIIISTRATTVAS: NOS tETMOS dO Art. 86 d t€i
Federal n" 8.666/93, frca estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado do fornecimento do objeto
deste Contrato, at6 o limite de 2% (dois por cento) do valor tota_l do contrato.
Rua Sio Pauro, 964 - Centro - Fone 16713272-7400 cEp 79.170{oo - sidrolandia
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PAR/{GRAFO tlffCO - Pela inexecugdo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garantidas a previa defesa, a Administragio poder6 aplicar o Coatretado as seguintes sang6es:

I - Advertdncia por escrito, quando

o

Coatratado praticar irregularidades de pequena monta;

II - Multa

de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagio oficial;

III -

Por infragio de qualquer outra clAusula contratual nio prevista nos subitens anteriores,
ser6 aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fomecimento, acumulavel
com as demais sangdes, inclusive rescisS.o contratual, se for o caso;

Quaisquer multas aplicadas deverS.o ser recolhidas junto ao Orgao competente no prazo
de ate 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficial, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crddito existente a crit6rio do Cootratalte.

IV

-

CLiUSULA DfrcIuA PRIUEIRA - DA RESiCISAO: A rescisdo do Contrato podera ser:

I-

Determinada por ato unilateral e escrita da Administragio, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93;

II -

AmigAvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagSo, desde
que haja conveni€ncia para a Administragio.

III - judicial, nos termos da legislaqdo.
‐

S 1o - O Coatratado reconhece os direitos da Administragao, em caso de
trativa prevista no axt. 77 da Lei Federal n" 8.666/93.

rescisS.o adminis-

S 2" - A rescisS.o administrativa ou amig6vel devera ser precedida de autorizagao escrita
fundamentada da autoridade competente.

e

CLAUSULA DfjCIMA SEGI IIDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos
vinculados ao Edital do Ptegio Presenclal a" O2 | 2OLa - Reglstro de Pregos.
CLAUSULA DEGIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasi6o da execugd.o do objeto, serd aplicdvel a Legislaqao pertinente A esp6cie, nos termos do inciso XII do
Art. 55 da l*i n". 8.666 /93, em sua atual redagao.

CLAUSULA DfCIMA QUARTA

alterado, nos

-

DAS ALTERAQOps: O presente Contrato podera ser
casos previstos na legislagAo pertinente, para ajuste de condig6es

supervenientes que impliquem em modificagdes.
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ESTADO D0 311ATO GROSSO DO SUL
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UNICO―

Qualquer alteracao nas condicoes ora cstlpuladas nestc Contrato de―
veri ser feita mediante Tc=̲.o Adidvo,de宙 damente assinado pe10s representantes letts das
partes

CLAUSULA DECIMA QUINTA‐

DA PUBLICAcAo DO CONTRATO:Dentro do pra2o regula―

mcntar,o Contntante providcnciari a publicaciO em resumo do prcsente contrato,na im―
prcnsa oflcial do MunicIPio

CLAUSULA DECIMA SEXTA‐

FORO:O foro do prescnte contrato sera o da Comarca de
Sidrolandia/MS,eXCluido qualquer outro
E,para r111■ leza e validade do quc aqui flcou esdpulado f11...arn o

‐

prescnte tclll■

o,COm 02(duas)C6piaS de igual teOr

Sidronndia̲Ms,̲̲̲de̲̲̲̲̲̲― de

Marcelo de Ararijo Ascoll
Prefeito Municlpal

CONTRATADA
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