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PREGAO PRESETTCIAL ITO O12l2O18 - REGISTRO DE PRECOS
PROCESSO ADMTIIISIRATM N" 1505/2018
PROCESSO LrCrTAltRrO N" 6012018

UENOR PRECO POR ITEU

O&'BN): CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAQAO
DE SERVIQO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ATENDER A DEMAN‐

DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAQAO E SERVIQOS URBANOS.
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DAREGENCIA
DO OBJE-TO
DAS CONDTQoES DE PARTTCTPAQAO
DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
DO RECEBIMEMO DOS EII\iELOPES
DA PROPOSTA
DO JULGAMENTO E CLq,SSTFTCAQAO DAS PROPOSTAS
DA HABILITAqAO E SEUJULGAMENTO
DO RECURSO E DA TMPUGNAQAO
DAATADEREGISTRO DEPREQOS
Dos usuARros Do REGISTRO DE pREqOS
DA PRESTAQAO DE SERVIQO.
DA CONTRATAqAO
DO PREQO E REVISAO
DOPAGAMENTO
DAS SANQOES ADMINISTRATTVAS
DO CANCET-A,MENTO DO PREQO REGTSTRADO
DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
DAS DTSPOSIQOES FTNAIS

Anexo I - Termo de Refer€ncia - Especilicag6es;
Anexo II - Formuldrio Padronizado de proposta;
Anexo III - Declaragio de Habilitagdo;
Anexo IV- Declaragdo de Fatos Supervenientes Impeditivos;
Anexo V - Declaragdo nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7o da CF/gg.
Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de pregos;
Anexo VII - Minuta do Contrato.
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P― Ao PRESENtt N0012/2018‑―

ISTRO DE― OS

MENOR PRECO POR ITEM
O■■UMCIPIO DE SDROttIA̲Ms,atraves do Dcpartamento de ucita9ac e
Compras, por hte■ ...6dlo de scu Pregoetto Oflcial, dedgnado pela Portana n°
647/2017,publcada no Diano Oflcial do Municlpio,toma pib■ co,para conheclmen―
to dos hteressados,que rctta■ cita9ao na mOda五 dade P― Ao PRESENCIAL,
‐

dpo menor preco Por ttem宙 sando fo....ar o Sistema de Re」 strO de Pre9os da Ad―
血 istracお Piblca Municlpal para contratacOcs hturas e dc acordo com as condi―
90CS eStabcleddas neste edltal e seus anexos

A Abertura da sessio inicial do processo licitat6rio acontecerd as o8hoomln do dia
pras,na Rua Sao Pau10,N° 964.CENTRO.CEP 79 170‑000.SIDROLANDIA― MS.
Caso a sessao pibLa de Pretto naO stta inahzada ate as llhoonin da data pre―
vlsta acha, o Pregoero marcara para o dia seguhte a conttuacao da sessaO pu―
bhca a parur das o7h00n五 n,no llllesmo endere9o.

Nao havendO expedente,ou ocOrrendo qualqucr fato supervemente que impe9a a
abemra do certame na data marcada,a scssao scra,autOmatlcamentc,transfenda
para O prlme士 。 da■ d subsequcnte, no mesmo horano e local cstabeleddo no
pre^mbulo deste Edltal,desde que naO htta comudca9ao do Pregoe士 o em contra―
‐

no

l.l

Lei Federal n" a.666/93 e alteraQ6es;
1.2 Lei Federal n" tO.52O /02;
1.3 Lei Federal n" 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n" 123/06
1.5 Lei Complementar n" l4T /14;
I .6 Decreto Municipal n" 1 13/ 13
1.7 Demais disposig6es contidas neste Edita.l
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2. DO OBJETO DA LTCTTAQAO

2.L ' o objeto da presente licitagio 6 a selegdo da proposta mais vantajosa para a
administragdo priblica, objetivando o registro de pregos para contratagio de em-

presa especiarizada em prestagdo de servigo de escavadeira hidraulica para atender
a demanda da secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e servigos urbarros,
consumo previsto pa-ra 12 (doze) meses.

2.2 ' o Registro de Pregos ser6 formarizado por intermedio da Ata de Registro

Pregos, na forma do Anexo VI, nas condigdes previstas neste edital.

2'3 - A quantidade constante do Anexo II
prego.

de

6 para efeito de registro por unidade de

2'4 ' os pregos registrados neste procedimento terdo validade de

r2(dozel meses, a

partir da data de publicagio do extrato da Ata de Registro de pregos.
3. tr49 CoNDTQOES DE PARTTCTPAQAo
3.1

-

Poderdo participar deste ptegeo quaisquer licitantes que:

3'1'1 ' Detenha atividade pertinente

e compativel com o objeto deste pregio;

3'l'2 - Atenda os requisitos e exigEncias

constantes deste Edital e seus anexos;

3'1'3 - Para credenciamento neste pREGAo, serd exigido o certificado
de Registro
Cadastral (CRC), compativel com o objeto da licitagAo, devendo
o requerimenf e a

relagdo de documentos serem protocolados no setor
de protocolos da prefeitura das
07:00hs as l1:00hs de segunda-feira a sexta-feira, atc
o terceiro dia ritil anterior a
data de abertura dos envelopes;
OBS: Ndo serd.o aceitos os documentos enviados via
correio ou e-mail.

s'1'4 - Pa'a assinatura do contrato

maquin6rio;

3.2

-

ser6 exigido comprovaeao de propriedade do

Nno poderdo concorrer neste preg6o:

3.2.1 - Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma
de constituigio;
3:2..2 Empresa que esteja suspensa de participar
de licitagao realizadapelo Muni_
:
cipio de Sidrol6ndia- M S
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-

Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Artministragio
Ptiblica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punig6o;

3.2.3

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou frrma mercantil individual constituida
por servidor ou dirigente de 6195o ou entidade contratante ou respons6vel pela licitagao, nos termos do art. 9o, Inciso III, da ki Federal n'8.666/93;

4.DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante
deverd enviar um representante munido de documento que o credencie A participagAo, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no hor6rio indicado no
pre6mbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-6 mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

4.2.1 - No caso de dlretor, s6clo ou proprlet6rlo da empresa llcltante que comparecer ao local, dever5. comprovar a representatividade por meio da apresentagdo:
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 o PregoeAo podera autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2 - Tratatrdo-se de procurador deverd apresentar instrumento priblico ou p€rticular de procuragao, com Iirma 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 credenclado poder6 represent€r apenas uma licitante, salvo, nos casos de representagao para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento dever6. ser apresentada Declaragdo de Habilitagao conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da l,ei Federal n"
lO.52O/2OO2, dando ci€ncia de que cumprem plenamente os requisitos da habilita-

,{
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gdo, podendo o credenciado ou representante preencher a declaragdo no momento
da abertura da sessdo.

4.4 - A empresa licitante somente podera se pronunciar atravCs de seu representalte credenciado e 6car6 obrigada pelas declarag6es e manifestag6es do mesmo.

‐

4.5 - o representante legal da licitante que nao se credenciar perante ao pregoeiro e
Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficar6 impedido de participar das fases de lances verbais, de negociagdo de pregos, de declarar a inteneao de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a
reuniSo de abertura dos envelopes Proposta ou Documentagdo relativa a este pre96o, caso em que ser6 mantido o seu prego apresentado na proposta escrita, para
efeito de ordenagio das propostas e apuragdo do menor prego.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. Z2 da
Lei complementar n" 123/06 e devido d necessidade de identificagdo pelo pregoeiro, deverao credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou'Epp" a sua firma ou
denominagdo, a ser expedido em data ndo superior a 30 (trinta) dias.

4.7

ー

-

CRC

-

Certilicado de Registro Cadastra-l;

4.8 - o descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, caracterizara rentncia expressa e consciente, desobrigando a pregoeiro, dos beneficios da Lei Complementar rf 123 /06 aplicAveis ao presente certame;
4.9 ' o representante poder6 ser substituido por outro devidamente cadastrado;
4.1O - Cada credenciado poder6 representar apenas uma licitante;

4.11 - A nio apresentagao ou a n6o incorporagE.o do documento de credenciamento
ndo inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.12 ' caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documentagio necessaria dentro do prazo estipulado, participar6 do pregio com a primeira proposta apre_
sentada quando do inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estar6 renunciando a fase de lance, de negociagdo e a interposigio de recursos.
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5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1 - AtC o dia, hor6rio e locais fixados no predmbulo deste Edital, a licitante deverd
apresentar d Equipe de Apoio, juntamente com a DeclaragdLo de Habilitagdo (conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentagdo, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, al6m da razdo social do licitante, se os mesmos nd.o forem
timbrados, os seguintes dizeres:
‐

PREFEITURA mCIPAL DE
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6.DA PROPOSTA DE PREcOS
6.1 ' A proposta contida no Envelope proposta deverd ser apresentada com as
guintes informag5es e caracteristicas:

se-

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de prefer€ncia, redigida com crareza, sem emendas, rasuras, acrescimos ou entrelinhas, devidamente datada e as_
sinada, como tamb6m rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotagdes arternati-

‐

vas.

6.1.2 ' A licitante deverd indicar o prego unit6rio por item, conforme Anexo II deste
Edita-l, e ao final com a indicagio do total geral da proposta, em algarismo ou por

extenso, os pregos para prestagao de servigo, deverdo sob pena de desclassfficagdo
respeitar o limite de Prego estabelecido no Termo de Referencia, (ANEXO I);

6'1.3 - Somente serao aceitos pregos cotados em moeda nacional, ou seja, em ReaI
(R$), em algarismos ar6bicos.

6.1.4 - Nos preeos cotados deverao estar inclusos todos os custos diretos e indire-

tos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes da prestag6o de serrdgo, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser con_
cedidos.
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1.5 ‐〈
)s precos deverao ser cotados com,no maxIIno,duas casas declnlis,p6s―
vlrgula,sob pena de desclass五 cacお
6。

.

6.1.6‐

O valor do item info....ado Dm SERINFERIOR OUIGUAL AO VALOR DE

REFEmNCIA DOい
6。

1.7‐

PECTIVO ETEM,confo....e Anexo l deste Edital.

A iltima foha devera estar camnbada com O CNP」 /MF da empresa hcltan―

te.

ー

6.1.8‐ A prestacao de scm9o sera confo.̲e soLcita9ao da secretana de lnfraesn―

tura,Habitacao c sem90s Piblcos.
Deve hfo.Щ ar o prazo de vattdade da proposta,que nao podera ser infe五
60(sesSental das,COntados da data de abertura dos envelopes de proposta.
6。

1.9‐

or a

6.2‐ A apresenta9あ da proposta imphcara plena accitacao,por partc da■ citantc,
das condi95es estabelecidas neste edtal

6.3 ‐ Ё de hte士 a responsab■ dade da proponente o preco c delnais cond95es
aprescntadas.
6.4‐ Caso os prazos estabelecidOs nos subitens 6 1 8 e 6.19,nio estttam indCa̲

dos na proposta,os meslnos serao considerados como accitos pela hdtante para
etito dejulg̲ento.
V

6.5‐ Nao se a■

"itira prOposta elaborada em desacordo com os te■

■
■
■
os deste Edtal,

ou que apresentar pre9os udt力 ほos hexequiveis,sunb61cos,Ms6五 os ou de valor
zero,mcompativels cOm os pre9os de msuIIlos e sal由 威os de mercado acrescldo dos
respecdvOs encargos
6.6‐ As Propostas dc Pre9os poderお ou nao cOntemplar a tota五 dade dos quantita―
dvos fxados para cada itcm constante do Anexo l deste edtal

7.1 - No dia, hora e local designado no preimbulo deste Edital, ser6 aberta sessao
priblica para processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas
escritas e documentaQao de habilitagdo.
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7.2 - O Pregoeiro procederA d abertura do Envelope noOl, contendo a proposta

de
Pregos ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, farA uma an6lise
pr6via dos pregos, observando a exatid5o das operag6es aritmdticas que
conduziram ao prego total, procedendo-se As correg6es de eventuais erros, tomando

como corretos e adotando como critdrio de aceitabilidade o prego sUalt6rio por

Item".
7.3 - Durante

ヽ

julgamento e an5lise das propostas, ser6 verificada, preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital.
o

7.4 - Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, o pregoeiro selecionar6
as propostas para fase de lances, observando os seguintes crit€rios:
af classifcard a licitante autora da proposta de menor preQo por item e todas aquelas apresentadas com pregos sucessivos e superiores em at6 5% (cinco por cento),
em relagao ao menor prego ofertado, disposto em ordem crescente, para que os re_
presentantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais, nos termos
do Artigo 44, g2 da L,ei Complemen tar 123 / 2006.

bl n5o havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condig6o definida na alinea anterior,
serdo selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, at6 o mdximo
de O3 (tr6s), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pregos oferta_
dos, observado o subitem 6. l 6;
ゝ

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

6.

o sorteio para defrnir a ordem da apresentaQao dos lalces.

7.4.1 - No caso de empate nos pregos, serio admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do ntmero de licitantes.

7.5 - o Pregoeiro convocara as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a

apresentaQao de lalces verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e d.ecrescentes, lniciaado-se pelo autor da proposta de malor prego, seguindo_se das de_
mais em ordem decrescente de valor.

7'6 - o Pregoeiro, antes da etapa de rances, poderd estabelecer o intervaro minimo

entre os lances, para ag:lize.r a sessao.
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7.7 - Na fase de laaces verbals setd permlttdo o uso de celulares pelos representantes para eventuais consultas telef6nicas, os quais dispordo at6 o m6ximo de 03
(tr6s) minutos, por consulta.

7.8 - Em observdncia d Lei Complementar Federal n"123/2OO6 de 14.12.2006, na
presente licitagao sera assegurada, como criterio de desempate, prefer€ncia de contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores at€
(cinco por cento) a proposta mais bem classificada.

so/o

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

7.9.1 ' A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ser6
convocada para apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do
certame, no prazo mdximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento d.os lances,
sob pena de preclusdo.
7.9.2 - Ndo ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.r deste Edital,
ser6.o 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 Lei complementar Federal n"123/2oo6 de 14.12.2006l.
7.9.3 - Na hip6tese do n6o registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Editar,
o objeto licitado ser6 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame ($ l' do art. 45 da Lei complementar Federa-r n" r23
/2006 de 14.12.2006).

7'1o - A desistencia em apresentar la,ce verbal, quando convocado pelo pregoeiro,

implicardL a exclusS.o da licitante da etapa de lances verbais e a manutengio
do rirtimo prego apresentado pela licitante, para efeito de ordenagio das proposias.

7.11 - Nio poderd haver desist€ncia
desistente

is

d.os rances ofertados, sujeitando-se a licitante
penalidades previstas neste Edital.

7'12 ' Ndo havendo mais interesse das ricitarrtes em apresentar rance verbar,
serd

encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente
pelo crit6rio
de MENOR PREQO pOR ITEU.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.12, parafins de celeridade do processo,
serd
aberto o envelope de habilitagdo do licitante vencedor.
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7.14 ‑Sc a proposta ordcnada como a de prlmelro mchor pregD for desclas亜 ca―
da, frente ao desatendinento das espcdflca95es t6cmcas exlgldas neste Edtal e
seus anexos,e pcla analse dc atnostras que poderao ser solcitadas,ac五 tё Ho do
6rgao licitadOr, o PregoettO procedera a anause da proposta colocada cm segundo
lugar, e assun sucess市 atnente, respeitada a ordem de classicacao, at6 quc uma
atcnda as e対 gencias.

‐

7.15 ‑Declarada a vencedora da lcita9数 )enお havendo hterpost9■ o de recurso
ou sOucita9ao de amostras,O Pregoero fara a attudlca9ao do oueto a vencedOra,

com imeduata emlssao da co― aca。 , que dscrヒ ninara e documentara as cOntu―
95es espec■ cas para a cOntrata9ao

8. DA r{ABTLTTAQAO E SEU JTTLGAMENTO
8.1 - Para habilitagio neste Pregio, ultrapassada a fase de lances e negociagdo com
a Pregoeiro, na forma do item 7 ,r3, a licitante, detentora da melhor oferta, deverA
comprovzf' mediante apresentagao no ENVELopE n.o o2, 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 confer€ncia e exame
correspondentes:

8.1.1 - Documenta9ao relativa a IIABILITAQAO JIIRiDICA:
‐

al Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a
respectiva consolidagdo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando
de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por aQ6es, acompanhado de documento
de eleigdo de seus administradores; ou ainda
c| Inscrigao 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 socia
junta-se para a habilitag6.o o CNpJ da respectiva empresa.
e) Decreto de Autorizagio, em se tratando d.e empresa ou sociedad.e
estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro de autorizagio para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
tenha sido apresentado na etapa dc crcdenciamen10=

10
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8.1.2 - DocumentaQao relativa

a REGIILARIDADE FISCAI e TRABALEISIA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Naciona-l da Pessoa Juridica do Minist€rio da
Fazenda (CNPJ/MF);

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

cf

CertidS.o Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais e i Divida Ativa da
Uni6o, e INSS emitida pelo Minist6rio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional / Receita Federal do Brasil);

d) Prova de regularidade com a Fazenda Priblica Estadual (Certiddo Negativa de
D€bitos Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Estado),
emitida pelo 6196o competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa
licitante, na forma da Lei.
f) Prova de regu.laridade fiscal com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, com validade na data da realizag5o da licitagio.

gf Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), fornecido pela Caixa Econ6mica Federal, de acordo com a Lei n." g.036, de
l1 de maio de 1990.

hl

Prova de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentaeao da certiddo Negativa de D6bitos Trabalhistas (GNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com a Lei n." 12.440, de
07 de julho de 201 t.

E.1.3 - DOCTTMENTAQAo RELATTVA A guar,rrrcaqAo T6cMcA:
8.1.3.1 - Atestado de capacidade T6calca, fomecido por pessoa juridica de direito
priblico ou privado, declarando que a licitante executou ou esta executando satisfatoriamente servigos pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagao, devendo informar o nivel de satisfagio com a execugao dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima € necessdrio que o Atestado permita a identifica-

gao da pessoa que o eslA emitindo, portanto, devera ser apresentado
em papel tim_
brado do emitente ou conter raz6o social, cNpJ, enderego, telefone e com identificagd.o do signatdr-io e assinatura do responsdvel legal
e carimbo da empresa;

ll

PACINA:qゞ
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLAI{DIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
cNPJllvIF: 03.50 1.5741000 l -3 I

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, n6.o

serd.o con-

siderados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial
da empresa proponente;

a)

‐

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

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessSrios e suficientes
para a comprovaeao da qualiFrcagdo t€cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens que comprovardo as exig€ncias.

8.2 - DOCTnIENTAcAO Rrr,ATrVA A QUAT,TFTCACAO DCOI{OMTCO-FrN/INCETRA
a) Balango patrimonial e demonstrag6es contdbeis do tltimo exercicio social, j6
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio finan-

ceira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais
de 3 (tres) meses da data de apresentaeao da proposta. Devendo vir acompa-

‐

nhadas de c6pia dos termos de abertura e de encerramento do Liwo Di6rio do
qual foi extraido, contendo o nrimero de registro da Junta Comercial, bem como
a identifrcagio da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do
contabilista respons6vel pela escrituragio.

a.l) Quando

se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade

an6nima, admitir-se-6 a apresentagao do balango patrimonial devidamente registrado, acompanhado de c6pia da respectiva publicagdo em Di6rio Oficial.
a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercicio social de existdncia devem cumprir a exig€ncia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de Abertura ou do ril.irno Balango patrimonial levantado.

a'3) Somente serdo v6lidos o Balango patrimonia-l e Demonstrag6es contabeis do
riltimo exercicio financeiro.
a.4) Poderdo ser exigidas das empresas para confrontagio com as Demonstrag6es Contabeis, as informagdes prestadas A Receita Federal.
12
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b.1 ■ dlce

de SoMnclao cancndo en documento anc=o ao bahnco paC‐

mo■ hl.devendo ser obrlmtorbunente asshado De10 COntabuLta resっ

onsa‐

vel.

bl)A analse da qualiflca〆 b eCOnonuco― inancelra sera feita da seguhte fo....a:

b.2)SoMnda Geral(SG)
Onde:
ー

1. SG=

Advo Total

>1

2. Passivo Circulante+Pass市 oE対 givel a LongO Prazo

b.3)Estaお hab上 tadas neste item somente as empresas que apresentarem re―
sultado maior a l(um)nO indce(SG)
1 ‐CeJddao negadva de falencia Ou concordata expedda pelo dist■ buidor da
sede da pessoaju亘 dca;
8。 2。

8.2.2 ‐Declara9お , Observadas penaldades cabiveis, de superveniencia de fatos
lmpeduvos da hab■ tacao,cOnfo....e Anexo Ⅳ deste Edital.
8。
‐

2.3 ‐Declaracao da hcitante de que nao possui em seu quadro de pessoal,

empregado(S)COm menOs de 18(dezoitO)anOS em trabalho notumo,peHgoso ou

hsalubre e de 16(dezeSSeis)anos em qualquer trabaho,salvo na cond9ao de
apren&,a paJttr de 14(quatOrze)anOs,nos te.Щ os dolndso ttII do価 go 7° da
cOnsutui9ao Federal(na fO・・・
・a dO Anexo V deste Edtal).
8.2.4‐ Os dOcumentos sdudtados que pOr sua natureza devnm ser expeddos por
6rgao piblc。 ,deverao estar no prazo de vattdade neles prenstOs,c todos os demis

que nao conste expressnmente seu prazo de valdade,considerar―
60(sesSenta)dias COntados da data de sua enussao.

se― お

va五 dOs

por

8.3‐ Sob pena de habilitaca。 ,tOdos os documentos apresentados para hab■ ta9ao
deverao estar:

al em nOme da hdtante e,preferencialmente,cOm numero do CNP」

e com o

endere9o respecuv。
b)Se a hcitante for mat彪 ,todos os documentos deverttD estar em nome da matnz;
;
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cl se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

8.4 - os documentos exigidos neste pregio poderio ser apresentados em original,
por qualquer processo de c6pia, autenticado por cart6rio competente ou pelo
Pregoeiro, ou publicagd.o em 6rgio da imprensa oficial.

8.4.1 - os documentos de habilitagdo poderdo ser autenticados pelo pregoeiro ou
pela Equipe de Apoio a partir do original atc as 11: 00 horas do riltimo dia ritil que
arrteceder a data marcada para abertura dos envelopes proposta e Documentagao;

8.4.2 - Serdo aceitas somente c6pias legiveis;
8.4.3 - Nno

ser5.o aceitos

documentos cujas datas estejam rasuradas;

a'4'4 - o

Pregoeiro reservar-se o direito de soricitar
documento, sempre que tiver drivida e julgar necess5rio.

o original de qualquer

8'5 ' com relagdo d documentagdo de regularidade fisca], sendo a licitante mi-

croempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverdo apresentar
todos os
documentos exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrigao (art.
43
da l,ei Complementar Federal n"123/2006 de 14.12.2006).

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte,
e havendo alguma restrigao na comprovagio da reguraridade fiscar,
gurado o prazo de 5 (cinco) dias rlteis, com termo iniciar partir "a.-[ra-a-"""aa
da pubricagdo do
aviso de resultado, prorrogaveis por iguar periodo, a crit6rio da Administraqio priblica, atraves do Pregoeiro, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento
ou
parcelamento do d6bito, e emisseo de eventuais certid6es
negativas ou positivas
com efeito de certidio negativa (g P do art. 4s da Lei complementar- Federar
n" 123 /2006 de 74.12.2006 alterado pela r.ei complementar
Federal r47 de oz de

Agosto de 2Ol4).

8'5'2 - A nio regularizag'o da documentag.o, no prazo concedido, implicar6
decad€ncia do direito A contratagao, sem prejuizo das sang.es previstas
no art. g1 da
Lei Federal n" 8.666 /9a de 21.06.1993, sendo facultado
i Administragdo co..vocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classfficagEo, para
a assinatura
trato, ou revogar a licitagio (s 2" do afi. 43 da Lei complementar do conFederal
n" L23 / 20O6 de t4.t2.2OO6l.
14
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8.6 - Ap6s

examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de
habilitagio das licitantes, mediante confronto com as condig6es deste Edital, serdo
desqualilicados e nao aceitos aqueles que ndo atenderem is exig€ncias aqui
estabelecidas.

8.7 ' Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poder6 fixar-lhes o
prazo de 08 (oito) dias fteis para a apresentagdo de novos d.ocumentos escoimados
das causas referidas no ato inabilitat6rio.
8.7.1 - Serdo exigidos para reapresentagao apenas os documentos desquarificados
nao aceitos;

e

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

9.1 - Qualquer interessado poderd, at6 02 (dois) dias riteis antes da data fixada

para abertura da sess60 de processamento do preg60, sotcitar esclarecimentos,
provid€ncias ou impugnar o presente Edital, sob pena de decad€ncia de faz|_lo
administrativamente.

9.2 - No caso de impugnagdo a pedgao deverd ser protocolizada no protocolo Gerar
do Municipio contendo os documentos necessdrios para a perfeita identifrcagdo da
impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a verificagio da
capacidade de representagio do signatd,rio, sob pena de ndo conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnagio ao ato convocat6rio, ser6 desigrrada nova data para
realizagdo do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se

houverem.

9.3.1 - Nao sendo possivel a decis6o administrativa pertinente antes da data fixada
para a realizagao deste Pregio, dever6. o impugnante participar normalmente do
certame at€ que haja o merito relativo a impugnagio.

9.4 ' A manifestaeeo da intengdo de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverd
ser feita ao Pregoeiro imediatamente ap6s a declaraqao do(s) vencedor (es).

9.5 ' A licitante na sua manifestaqdo explicitard,

necessariamente, a motivagao
consistente que sera liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidird pera sua
aceitagdo ou na.o.
l5
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9'6 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengdo de interpor recurso
pela licitante, implicard na decad€ncia desse direito, podendo a o pregoeiro
adjudicar o objeto d

(s)

ticitante

(s) vencedora (s).

9.7 ' Admitido o recurso, a licitante tere o

pra?n de 03 (tres) dias riteis para a
apresentagao das razdes recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estard disponivel
as demais licitantes classificadas, para impugnA-lo ou ndo, apresentando suas

\-.

contrarraz6es em at6 03 (tres) dias riteis, contados do t6rrnino do prazn d.a
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cart6rio dos autos do Preg5o.

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar

o(s) recurso (s) ficardo intimadas a faz61o desde a reunido de realizag6o deste pregdo.

9.9 ' Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberd o recurso, declarando o seu efeito
suspensivo, e encaminhar6. d Procuradoria Juridica para an6.lise e parecer, sendo a
decisdo proferida pela autoridade competente respons6vel pela homologagdo da

licitagio.

9.1O - O provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente
implica tao somente a invalidagio daqueles atos que nio sejam passiveis de
aproveitamento.

9.11 - Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade competente podera adjudicar o objeto do pregdo d
licitante vencedora, e em consequ€ncia homologar o procedimento licitat6rio.
10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREQOS

1O.1

-

Homologada a licitagdo serd formalizada a Ata de Registro de pregos,
documento vinculativo obrigacional de servigo, onde constardo os pregos a serem

praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se
convocadas, vierem celebrar contrato para prestagao de servigo, nas condigoes
definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificad.as
que aceitarem prestar servigos pelo prego do primeiro menor prego, obedecido d
ordem de classi-ficagdo e os quantitativos propostos.

1o.2 - o Pregoeiro

convocar6. formalmente as prestadoras, com antecedcncia
minima de 03 dias tteis, informando o local, dia e hora para a reuniao e assinatura
da Ata de Registro de Pregos.
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LO.2.L - O pram acima citado poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for sotcitado pela prestadora convocada, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Comiss6o de Licitagdo.

1O.3

-

Colhidas

is

assinaturas,

o

Departamento

de Licitag6es e

providenciarA a imediata publicagdo da Ata no Di5rio Olicial do Municipio.

Compras

1o.4 - As empresas com pregos registrados passardo a ser denominadas Detentoras
da Ata de Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.
1O.5 - Caso a prestadora primeira classificada, ap6s convocagao, nao comparecer
ou recusar assinar a Ata de Registro de pregos, sem prejuizo das cominagdes a ele
previstas neste edital, o Pregoeiro convocar6 as demais licitantes, na ordem de
classificagio.
1O.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que
haja convocagdo para a assinatura de Ata de Registro de pregos e prestagSo, as
licitantes estarao [beradas dos compromissos assumidos.

1o.7 ' A ata de registro de preqos resultante deste certame terd a vig€ncia L2(doz.el
meses, a contar da data de publicaqdo de seu extrato.
DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

11.1 ' A Ata de Registro de Pregos ser6 utilizada pela secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitagio e Servigos Uranos na qualidade de Usu6rias da Ata.

11.2 - Caberd a Usu6ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigag6es relativas a prestagao, incrusive
aplicagdo das sang6es previstas neste edital.
11.3 - As usu5rias da Ata deverao informar ao 6rgio Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, do n6o compa:ecimento da prestadora para a retirada da nota
de empenho ou instrumento equivarente, conforme o caso, visando dL convocagdo
dos remanescentes e aplicagio das penalidades cabiveis ao prestador faltoso.
11.4 - Poderd utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer 6rgao ou entidade
de outros mrrnicipios que nio tenha participado do certarne, mediante pr6via

consulta ao orgeo Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.
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12.4'

A prestagao de servigo serd. conforme solicitaqao da secretaria de Infraestru-

tura, Habitagdo e Servigos Priblicos.

12.5 ' caso a(s) prestadoras(s) classificada(s) em primeiro lugar nio receber ou n6o
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no praza de 05 (cinco) dias
riteis, a Administragao convocard a segunda classificada para efetuar a prestaeao
de servigo, e assim sucessivamente quanto as demais crassifcadas, apricadas aos
faltosos as penalidades cabiveis.

L2.6 ' A segunda classifrcada s6 poderd prestar servigo d AdministraQao quando a
primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

l2'7 - os servigos,

objeto desta ricitagdLo, deverdo ser rea-lizado acompanhado de
notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de ut izagdo, dera devendo
constar o nrimero da Ata de Registro de pregos, o servigo, o valor unit6rio, a
quantidade, o valor total, al6m das demais exigEncias legais.

12'8 ' Relativamente ao disposto no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente,
no que couber, as disposig6es da tri n'g.o7g de 1r/09/90 c6digo de Defesa do
Consumidor.

12.10 ' As despesas relativas a prestagao de servigo correrao por conta exclusiva
da
usu6ria da ata.
13. DA COI{TRATA9Ao
13.1 - As obrigag6es decorrentes da prestagdo de senriEo constantes do Registro
de
Preqos serdo f,rmadas com o Municipio de Sidrolandia, observada
as condigdes
estabelecidas neste editar e no que disp6e o afi.62 d,alei Federal
n". g.666/93, e
serA formalizada atrav6s de:

af Nota de empenho ou documento equivalente, quando a prestagio n6o
envolver
obrigag6es futuras;

bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de prestagdo,
presentes obrigag6es fu turas.

13't'1

quando

- A Ata de Registro de pregos (Anexo vI) 6 parte integrante
deste edital, cujas
condigdes deverdo ser mantidas na sua integralidade.
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11.4。

1 ‐As Ades5es prttstas na fo■ ■
..a do item acuna nao podet、 exceder ao

quintuplo do quandt朦o de cada item re」 stradO na ata de re」 strO de pre9os para
o6rgao gerendador e 6rgaos partidpantes,hdependente do nimero de 6rgaos nao
pardclpantes que adettm
ll.5‐ O Reglstro dc Precos sera fO....を ■レadO por inte.Ш edO da Ata de Reglstro de
Pre9os,na fo....a dO Anexo VI,nas condcOes prevlstas neste edtal.
‐

O Mu」 cipio

naO se ObHga a mar cOntrata95es onundas do
Sistema Re」 strO de Pre9os,icando― he facultada a udし盪92b de outros meios para
11.6‐

de SidrokttК 五a

presta9ao de sewi9o,reSpeitada a le」 sl年 薇D relauva as lcita95es,sendo assegurado
ao beneflchtto do Registro de pre9os preferencia em igualdade de condi95es.

12.DA P― TAcAo DE SERVIcO,DO LOCAL DO SERVIcO,ACEITE E RECE‐
BIMENTO

l2.l -

Cada servigo deverA ser efetuado mediante solicitagio por escrito,
formalizada pela Secretaria do Municipio de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos
Priblicos dela devendo constar: a data, o valor unit6rio, a quantidade, o local para a
prestagao de servigo, o carimbo e a assinatura do respons6vel, sendo efetuada
diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade
superior, contendo o ntmero de refer6ncia da Ata.
‐

12.2 - A(s) prestadoras(s) classilicada(s) Iicard (ao) obrigada(s) a atender as ordens
de prestagdo de servigo dentro do prazo de validade do registro.

12.3 - O local do servigo serd estabelecido em cada Ordem de prestaeao, conforme o
ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta
indicar, sempre dentro do Municipio de Sidrol6ndia /MS.

12.3.t - A prestagdo
d,a

de servigos se efetivar6L, em conformidade com os arts.73 aT6
Lei 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

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

bl

Definitivamente, ap6s a verificagdo da prestagao de servigo, e conseqtente
aceitagao pela equipe responsavel, no prazo m6ximo de OS (cinco) dias, mediante
-Termo de Aceite Definitivo".

12.3.2 - Serdo recusados os servigos que neo esteja em condig6es
atendam as especificag6es constantes neste edital.

e que

nao
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1

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

13.3 - Os quantitativos de servigos ser5.o os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observard.o obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro
de Pregos.

13.4 - A [citante vencedora nio poder5. subcontratar subempreitar, ceder ou
transferir, total ou parcialmente o objeto da presente licitagdo.
14. DO PREQO E REVTSAO

14.1 - Os pregos registrados ser5o fixos e irreajust6veis durante a vig€ncia da Ata
de Registro de Pregos.

14.2 - Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Pregoeiro notificar6 a prestadora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando i negociagdo para a redugio de pregos e sua adequagdo ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificagdes.

14.3 - Darrdo-se por infrutifera a negociagdo de redugAo dos pregos, o pregoeiro
formalmente desonerara a prestadora em relagdo ao item e cancelard o seu registro,
sem prejuizos das penalidades cabiveis.

L4.4 - simultaneamente procederd a convocagd.o das demais prestadoras,
respeitada a ordem de classilicag6.o visando estabelecer iguat oportunidade de
negociagSo.

14.5 - Na ocorrdncia de cancelamento de registro de prego para o item podera a
Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, solicitar nova licitagdo para a prestagao
de servigo, sem que caiba direito de recurso.

15.DO PAGAMENTO

15.1 - o pagamento, decorrente do servigo desta ricitagio, sera efetuado mediante
cr6dito em conta corrente ou cheque, no praz' de 30 (trinta) dias, contados da prestagao de servigo, ap6s a apresentaeao da respectiva documentagio Iiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e

o a't,

40, inciso XIV,

alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da L,ei n" g.666/93
alterag6es.

e
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15.2 - Os pagamentos somente serdo efetuados ap6s a comprovaQao, pela(s) prestadora(s), de que se encontra regular com suas obrigagdes para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentagAo das Certid6es Negativas de D€bito com
o INSS e com o FGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da cobranga, este ser6. devolvido e o
pagamento ser6 sustado para que a prestadora tome as medidas necessirias,
passando o prazn para o pagamento a ser contado a partir da data da
reapresentagd.o do mesmo.

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota frscal/fatura, o
Departamento de Compras, a seu crit6rio, poderd devolv€-la, para as devidas
correg6es, ou aceit6-1a.

15.5 - Na hipotese de devolugio, a nota fiscal/fatura serd. considerada como
apresentada, para fins de atenrlimento das condigdes contratuais.

n6.o

15.6 - Na pend6ncia de liquidagdo da obrigagdo financeira em virtude de penalidade
ou inadimpl6ncia contratual o valor sera descontado da fatura ou cr6ditos
existentes em favor da prestadora.

15.7 - A Administraeao Municipal nao pagard, sem que tenha autorizagao pr6via e
formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por
terceiros, sejam ou n5o instituig6es financeiras.

16.8 - os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, d.ecorrentes da
inobservdncia, pela Prestadora de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva

responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na

hip6tese de mora por parte da contratante.

16. DAS SAN9OES ADMTNTSTRATTVAS

16.1 - PeIo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa
da prestadora 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, frcarA a prestadora, a juim do Orgio
Gerenciador do sistema de Registro de pregos, sujeito ris seguintes penalidades:
I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante d.a nota de empenho e/ou
contrato;
つ´

P,(GINA: l0S
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/IvIF: 03.50 I .5741000 I -3 I

II - Cancelarnento do prego registrado;

III - Suspensio tempor6ria de participag6o em licitagio e impedimento de contratar
com a administragao por prazn de at6 05 (cinco) anos.

L6.2 - As sang6es previstas nos incisos anteriores poderao ser

aplicadas

cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustilicado na execugd.o do objeto:

I - Multa morat6ria de

1% (um por cento), por dia
em atraso at6 o d6cimo dia;

itil,

sobre o valor da prestaQao

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

III - Cancelamento do prego registrado.
16.4 - Por inexecugdo total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou
prestagio de servigo:

d.e

I - Advertdncia, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente
ou da totalidade do servigo nao executado pela prestadora;

III - Suspensdo tempor6ria de participagdo em licitagdo
com a administragdo por prazn de at6 0S (cinco) anos;

IV -

i

parte ndo cumprida

e impedimento de contratar

DeclaragS.o de inidoneidade para

ricitar ou contratar com a Administragao
Ptiblica Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio
ou
ate que seja promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade qr"
.

penalidade.

"p["o,

16'5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poder6 ser apricada
juntamente com as sang6es previstas nos incisos I, III
e IV do subitem acima, sem
prejuizo da rescis6o unilaterar do instrumento de ajuste por qualquer
das hip6teses
prescritas nos art. Z7 a8O da Lei Federal f g.666/93.
16.6 - Apresentaeeo de documentagio falsa, n6o manutengdo da proposta
e
cometimento de fraude liscal, acarretara sem prejuizo das
demais cominag6es

legais:
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I - suspensio tempor6,ria de participagdo em licitagio ou impedimento de contratar
com a Administraqeo de at€ 05 (cinco) anos e descredenciamento do Cerlificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

L6.7 - A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no
prazo mdximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notilicagdo ensejar6 tamb6m a
aplicagdo da pena de suspensdo tempordria de participagdo em licitagio ou
impedimento de contratar com a Administragio Priblica deste Municipio, enquanto
‐

ndro

adimplida a obrigaq5o.

16.8 - Fica garantido a prestadora o direito pr6vio da citageo e de ampla defesa, no
respectivo processo, no ptazo de 05 (cinco) dias fteis, contados da notificagSo ou
publicagdo do ato.
16.9 - As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagio do principio da proporciooalidade, em raz5.o de
circunstancias 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 nofficada
da pretensao da Administragdo P0blica deste Municipio da aplicagdo da pena.

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

16.11 - Competird a Secretaria de Infraestmtura, Habitagdo e Servigos Urbanos, na
qualidade de detentora da Ata de Registro de Pregos a aplicagdo das penalidades
previstas no subitem 17.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.

16.L2 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 serd de
compet€ncia exclusiva da autoridade mdxima da Prefeitura Municipal de
Sidrolindia - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no
subitem 16.8, podendo a reabilitagdo ser concedida mediante ressarcimento dos
prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de sangio minima de 02 (dois)
anos

16.13 - O OrgSo Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de
responsAvel pelo controle do cumprimento das obrigagdes relativas ao servigo
caberi ri aplicagS.o das demais penalidades previstas no instrumento de
convocagio.

16.14 - As importdncias relativas

is multas deveri.o ser recolhidas i

conta do

Tesouro do Municipio de SidrolSndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

イ
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17.DO CANCELAMENTO DO PREcO RECISTRADO
17.1 - A Ata de Registro de Prego serA cancelada, automaticamente, por decurso do
ptazo de vig€ncia ou quando nao restarem prestadoras registradas e, por iniciativa
da Prefeitura Municipal Sidroldndia quando:

‐

17.1.1 - A licitante nio formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazn estipulado ou descumprir exig€ncias
da Ata de Registro de Pregos, sem justilicativa aceit6vel;

L7.1.2

-

Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugdo total ou parcial do
instrumento de qjuste;

17.1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e

n6.o

houver €xito na negociagdo;

17.1.4 - Der causa a rescisio administrativa do ajuste decorrente do registro de
preeos por motivos elencados no art. 78 e seguintes da ki n. 8.666/83;
17.1.5 - Pot razAo de interesse priblico, devidamente motivado.

17.2 - Cancelado o Registro de Prego induzird na convocaqd.o da prestadora com
classilicagd.o imediatarnente subsequente.
‐

17.3

-

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

18.1 - As despesas decorrentes das aquisig6es da presente licitagEo correrao a
cargo da Secretaria de Infraestrutura, Habitagio e Servigos Urbanos, usuaria da

Ata de Registro de Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que disp6e o arngo 62, da
Lei Federal n'8.666/93 e alterag6es.
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19. DAS DTSPOSTqoES FTNATS

f9.1 - Serdo desclassilicadas as propostas que se opuserem a quaisquer
dispositivos legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou
manifestamente inexequiveis, prego global ou unitdrio por lote simb6lico, irris6rio
ou cotagdo de valor zero.

L9.2

‐

-f

facultada o pregoeiro ou A autoridade superior, em qualquer fase da
licitagEo, a promogSo de .liligencia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugao do processo, vedada a inclusio posterior de documento que deveria ser
apresentado em sessao pribtca da licitagd.o,

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administragdo, no interesse da
administragdo, anular ou revogaJ, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitagdo, observada as disposig6es contidas no art. 49 da Lei n. 9.666193
e arts. 17 e 18 do Decreto Municipal n. 115/2013.
19.4 - Ap6s a apresentaQao da proposta, ndo caberd desist€ncia, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

‐

19.5 ' As licitantes s5o responsdveis pela frdelidade e legitimidades das informagdes
e dos documentos apresentados em qualquer fase d.a licitag6o, bem como, pelo
custo da preparagS.o e apresentacao dos documentos, independentemente do
resultado do processo licitat6rio.
19.6 - Ndo havendo eIpediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega
a realizagdo do certame na data marcada, a sessio sera automaticamente traasferida
para o primeiro dia ritil subsequente, no mesmo hor6rio e local anteriormente
estabelecido, salvo comunicagio ao contrdrio.
19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se6 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 ndo essenciais, n6o importar5. no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferigio de sua quarificagao e da
exata compreensdo de sua proposta, durante a realizagio da sessdo publica da

licitagio.

＾
Ｚ
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19。 9。 As no..■ ■
as

que dsdphnm esta lclta9ao serお sempre hterpretadas em favor
da atnpha9aO da dsputa entre os interessados, seln o coIIllprOme」 ヒnento dos
prmcipios que regenl a lei.
19。 10.O
19。 11.

lC」

ato de homologacao do procettento nao confere o dLcito a cOntratacao

Os casos o五 ssos serお resobidos pelo(al pregOe士 o(al COm base na

d"iO宙 gente.

‐

19.12. Os envelopes contendo a documenta9ao e prOpostas" nao u」 ■2adas do
certame icarao a dsposi9ao dos ldtantes pelo prazo mattmo de 15(qu磁 )dias
itds do cncerramento da licitacao,ap6s este pe亘 odo serao destuidos.

19.13. Qualquer ato declarat6rio n5o apresentado em qualquer fase do torneio
licitat6rio, podendo o credenciado representante preencher a declaragdo no
momento da sessSo.
14. As decis5es do pregoctto serao cOnsideradas deflnidvas somentc ap6s
homologa9お do proccdmento pelo Secretano de lnfraestrutura,Habita9ao e Scni̲
90s RablcOs
19。

‐

19。 15。 Info....a96es ou esclarecilnentos
地 cionas sobre a presente 五dtacao
somente sera admiidas por esc五 to,endcrc9adas o Pregociro,cu」 o endereco ё Rua
Sao Paulo,n° 964,Ccntro,CEP 79.170‑000,neste Muicipio,a
o segundo(五 a quc
anteceder a data dc rccebimcnto dos envelopes l c II no hor働 do de 7h00■ in as
llh00nin horas.

16‐ No mesmo cndereco nlencionado no subitem ante五 or,podcra ser exal― a―
do Q⊇ 亜tal e O Te..Jo de Refe nda,sendo que sera cObrada a taxa no va10r dc塁 塁
30,Ω Ω (廿 hta rcdO,para obtencao do mstrumcnto∞ nvocat6五 o.
19。

19.17.Fica elcito o fOro da cidade de

Estado de Mato Grosso do Sul,

renunciando de qualquer outro, por
quest6es resultantes desta tici
administrativamente.

que seJa para processar as

e nao posszrm ser
Sidrolandla―

dirimida

MS,05 de AbHl dc 2018

JUNIOR SOA―
Secretarlo de

, Adrhlnlstragio e Flnangas
26
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PREGAO PRESIET{CrAL N. O12l2O18
PROCESSO ADMTNISTRATM N" 1sO5/2O18

ANEKO I
TERMO DERTFERET{CIA

oBJEfio: Registro de pregos para 'contratagdo de empresa especializada em prestagao de servigo de escavadeira hidraulica para atender a demanda da secretaria de
Infraestrutura, Habitaqdo e Servigos Urbanos" de acordo com as especificag6es
constantes no Anexo II deste Edital.

wsrIrIcATrvA:

Se faz necessaria a contratagao deste servigo para retirada de cascalho para conservagao das estradas vicinais.

PRAZO MAXIMO PARA A PRESTASAO DE SERVIQO:
cretaria.

CONfOTMC SOIiCitAgdO

dA SC-

ADJUDICAQAO DO OBJETO: menor preeo por item.
PRE9OS REFERENCIAIS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDADE:

sob pena de desclassificagdo os valores deverio respeitar os seguintes pregos m6ximo para cada item, a seguir elencados:

Escavadeira Hidrriulica no minimo 14 toneladas, mdquina seminova, no m6ximo
10 anos de uso; empresa vencedora da
licitagao devera comprovar que a mdquina
6 de sua propriedade; despesa com
diesel, operador e manutengao da

JUNIOR SOARES
Secretario de

Ad'ninlstragio e Flnangas

600.000,00
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ANXOII― FO…
PREGAO P―

O PADRONIZADO DE PROPOSTA
ENCIAL N0 012′ 2018

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O

N。 1505ノ 2018

PRESTADORA
‐

OBJBIO: Registro de pregos para .Contratagdo de empresa especiali,ada em prestagao de servigo de escavadeira hi&dulica para atender a demanda da Secretaria de
Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Urbanos" de acordo com as especificag6es
constantes no Anexo II deste Edital.

ITEM

1

SERⅥ cO
Escavadeira Hidraulca no minimo 14 toneladas, mdquina seminova, no maximo
10 anos de uso; empresa vencedora da
licitagdo dever6 comprovar que a m6quina
oleo
diesel, operador e manutenqao da m6quina serd por conta da em

6 de sua propriedade; despesa com

OTD

UNID

2500

Horas

TOTAL
V

TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
‐VALIDADE DA PROPOSTA:
‐LOCAL E DATA:
‐TELEFONE:
BANCO:̲AG:̲̲̲̲CC:

CARIIIBO DO CNPJノ MF E ASSINATURA DO

REP― ENTANTE LEGAL DA EIIPRESA

VLR
UNIT

VLR TO‐

TAL
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ANEXO III

DECL― cAo DE― ILITAcAo
(Nome
n"

da

CNRJ/MF

Empresa)

situada

completo)

(enderecO

, declara, sob as penas da l,ei,

nos termos do Inciso VII, art. 4" da Lei Federal I"LO.S2O/2OO2, que cumpre
‐

plenamente os requisitos da habilitagao exigidos no Edital de pregiio preseaclal no
Ol2l2OL8, autorizado pelo Processo Administrativo n. lSOS/2O1g.
Por ser expressa manifestagdo da verdade, firmo o presente.

r
cldade

‐

),̲dc

de 2018

estado

Carlmbo do CNPJ/MF e assinatura do
Reprcsentante legal da empresa

29
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ANEKO

TV

DDCL/IRAQAO DE FATOS Sr,PERVEIIIENTES IUPEDTTTVOS

‐

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexist€ncia de fatos que
impega a nossa empresa de participar de licitaq6es priblicas, e compromete-se
informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a exist€ncia de fatos
supervenientes impeditivos da sua habilitagao, na forma determinada no g 2", do
art. 32 da Lei Federa-l o" 8.666/93.

―
MS,̲̲/

/

Asslnatura do representante legal da empresa
NOME:

‐

RAZAO SOCIAL DA EMPRTSA

NC DO CNPJノ MF

DA EMPRESA

30
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ANEXOV
DDCL/IRAQAO NOS TERMOS DO TNCTSO ]OOtm DO ARTTGO
coNsrrTrrrgAo FEDERAL

7

DA

Pregio Preseaclal a" OL2l2OLg
Processo Admlnlstrafivo n. lSOS/2O1g.

;;;;:.: ..:

.,;;;;;;;;;":r:ji.J:",fl.li"y;

o (a) Sr (a) ..................
portador (a) da Carteira de Identidade n"........
..... e do CpF/MF .ri ......................................., DEcLllRA' para fins do disposto no inciso v do art. 2z da ]|ei Federal n" g.666,
de 2l
de junho de 1.993, acrescido pela Lei n"9.gs4, de 27 de
outubro de 1.999, que nao
emprega menor de dezoito a,os e trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,
na condigio de aprendiz

-MS,-de

(

).

de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observagio: em caso afirmativo, assinalar
a ressalva acima).
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ANEXOヽ Д
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N・

.¨

¨ノ2018

de
na sede do Municipio de SIDROLANDIA-MS, si_ dias do m€s de
tuada a Rua S5o Paulo, no 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato
pelo Prefeito, Marcelo de Arafjo Ascoli,
-, brasileiro, casado, portador do RG n." 000406049
SSP/MS e CPF n." 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro,
SIDROLANDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa

Aos

‐

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o_,
com estabelecimento
.na cidade
doravante denominada Contrata-

do, representada neste ato por

brasileiro, portador(a) do RG n."
emitida pela SSP/_, e do CPF n."
nos termos nos
termos da Irei n' 10.520, de 17 de julho de 2OO2, I,,i n. 8.078, de 11 de setembro de
l99o (c6digo de Defesa do consumidor), Lei complementar n" 123 de 14 de Dezembro
de 1996, Decreto Municipal n" 715/2014, ambos de ; e, subsidiariamente, pela Lei no
8.666193 e alteraQdes posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuraQao inserta nos autos, resolvem registrar os pregos, conforme decisdo
exarada no Processo Administrativo n" 1505/2o18 e rIoMornGADA nos autos, referente
ao PregSo Preseaclal N'o12/2o18 - RtcrsrRo DE pRtgos, consoante as seguintes
cldusulas e condigdes:
1. CLAUSULT PRIMEIRA

-

DlO

OB.'EtrO

1.1. O objeto da presente ata 6 a selegdo da proposta mais vantajosa para

a

administragdo publica, objetivando o registro de pregos para contratagao de empresa
especializad2 em prestagao de servigo de escavadeira hidrdulica para atender a demanda
da Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Urbanos, consumo previsto para
12(doze) meses.

2. cL(usuLA SEGITITDA - DA ATA DE REGrsrRo DE pREgos
2.1. A presente Ata de Registro 6 o documento vinculativo obrigacional de prestagio de
servigo, onde constareo os pregos a serem praticados, com caracteristicas de

compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para prestaqao de servigo nas condig6es definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com
as demais classificadas que aceitarem prestar servigo pelo prego do primeiro menor
prego, obedecida a ordem de classificagdo e os quantitativos propostos.

2.2. o Pregoeiro convocara formalmente as prestadoras, com anteced6ncia minima de 03
dias riteis, informando o local, dia e hora para a reunido e assinatura da Ata de Registro
de Pregos.

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

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administragdo providenciard a
imediata publicagSo no Di6rio Oficial do Municipio.
2.4. As empresas com pregos registrados passardo a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a prestadora primeira classificada, apos convocagdo, nao comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ela previstas neste
edital, o Pregoeiro convocara as demais licitantes, na ordem de classificagio.

2.6. Decorridos 60

(sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem gue h{a
convocaQao para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e Prestagdo, as licitantes estarao
fiberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vig€ncia de 12
a contar da data de sua publicagAo.

(doze) meses,

3. cL(usuLA TERCETRA - Dos usuARrost DA ATA DE REGTSTRo DE pREeos
3.1. A Ata de Registro de Pregos serA utilizada pela Secretaria de In-fraestrutura, Habitagao
Servigos Urbanos, Estado do Mato Grosso do Sul.

e

3.2. caberd a usu6ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigag6es relativas a prestagSo de servigo, inclusive aplicaga.o das
sang6es previstas neste edital

3.3. A Usudria da Ata dever6 informar ao 6rgdo Gerenciador do sistema de Registro de
Pregos, do ndo comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando d. convocag6o d.os remanescentes e
aplicagdo das penalidades cabiveis ao prestador faltoso.
3.4. Poder6 utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que n6o tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao orgdo
Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.

3.5.

o

Registro de Pregos ser6L formalizado por intermddio da Ata de Registro de pregos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es previstas no &lital de Convocagdo.
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3.6. O Municipio de SidrolSndia nao se obriga a firmar contratae6es oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a utilizag6o de outros meios para a prestagao de
sewigo, respeitada a legislagdo relativa as [citaeoes, sendo assegurado ao beneficiario do
Registro de Pregos prefer€ncia em igualdade de condig6es.

4. cl'Ausur.a

QUARTA

-

DA pREsTAgAO, Do IocAL Do sERvIeo, ACEITE E

RTCEBtrENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preqos

ser5.

utilizada para prestaqio de servigo pela Secretaria de

Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Prlblicos.

4.2. Cada servigo dwer6 ser efetuado mediante solicitagdo por escrito, formalizada pela Secretaria de L:fraestrutura, Habitagdo e Servigos Priblicos dela devendo constar: a data, o
valor unit6rio, a quantidade prestada, o local do servigo, o carimbo e a assinatura do
responsAvel, sendo efetuada diretarnente a empresa contratada, devidamente autorizada
pela autoridade superior, contendo o nrimero de refer€ncia da Ata.

4.3. A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficard(ao) obrigada(s) a atender as ordens de presta€o
efetuadas dentro do prazo de validade do registro.

4.4. A prestaEdo de servigo sera conforme solicitagdo da Secretaria de Infraestrutura,
HabitagSo e Servigos Priblicos.

4.4.2. A prestaeao de servigo se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a Z6 da
8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

I*i

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especificag6es, mediante -Terrno
de Aceite Provisorio";

bl

Definitivamente, ap6s a verifcag5o da qualidade do servigo prestado e consequente
aceitagdo pela equipe responsdvel, no pram mdximo de 05 (cinco) dias, medialte -Termo de
Aceite Definitivo".

4.4.3. serdo recusados os servigos, que nao atendam as especifcagdes constantes neste
edital.

4.5. Caso a(s) prestadoras(s) classificada(s) em primeiro lugar nio receber ou nio retirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, no pram de 05 (cinco) dias riteis, a
AdministraQeo convocarS. a segunda classificada para efetuar o servigo, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.
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4.6. A segunda classi.ficada s6 poder6 prestar servigo a Administra€o quando a primeta
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os servigos, objeto desta licitagio, deverao ser realizados acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagio, dela devendo constar o
nfmero da Ata de Registro de Pregos, o servigo, o valor unit6rio, a quantidade,

o valor

total

e

o local do servigo, a16m das demais exig€ncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposig6es da ki n'8.078 de 1f/O9/9O - C6digo de Defesa do Consumidor.
4.9. As despesas relativas a prestag6o de servigo correrao por conta exclusiva da detentora
da ata.

5. cLtiusur.A euIilTA - DA colrTRATAgAo
5.1. As obrigag6es decorrentes da prestagdo de servigo constartes do Registro de Pregos
serd f,rmado com o Municipio de SidrolAndia, observada as condig6es estabelecidas neste
edital e no que dispde o art. 62 da ki Federal n". 8.666193, e serA formalizada atrav6s de:
al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega n6.o envolver obrigagdes
futuras;
bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de prestag6o de servigo, quando
presentes obrigagdes futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo VI) 6 parte integrante do Edital de Convocagdo,
cujas condig6es deverSo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazn para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata serA de 05 (cinco)
dias tteis, contados da convocagio.

5.3. Os quantitativos da prestag6o de servigo ser5.o os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observard.o obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pregos.

5.4. A licitante vencedora ndo poderd subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitagio.
6. CTaUSULA SE mA - DO pREgO E REI,ISAO
6.1. Os pregos registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vig€ncia da Ata de
Registro de Pregos.

6.2. Na ocorr€ncia do preqo registrado tornar-se superior ao preeo praticado no mercado,
a comissd.o de Licitagio notificar6 a prestadora com o primeiro menor prego registrado

ダ

PAGTNA:

llq

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/I{F: 03.50 1.574/000 l -3 I

para o item visando a negociagio para a redugdo de pregos e sua adequagdo ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especfficag6es.

6.3. Dando-se por infruufera a

negociagd.o de reduqdo dos pregos, a comissdo de
Licitagio formalmente desonerara a prestadora em relagdo ao item e cancelard. o seu

registro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente proceder6 a

convocagao das demais prestadoras, respeitada a
ordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

6.5. Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item, podera a prefeitura
Municipal de sidrolindia, solicitar nova licitagdo para a prestaQio de servigo, sem que

caiba direito de recurso.

7. CL{USUL/I sfruA- Do PAGAMEIITo
7.1. o pagamento, decorrente do servigo objeto desta licitaqio, serd efetuado mediante

cr6dito em conta corrente ou cheque nominal, to prazn de 30 (trinta) dias, contados da
prestagao de servigo, apos a apresenhQao da respectiva documentaga0 Iiscal,
devidamente atestada pero setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XIV,
alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da rri n g.666
e alterag6es.

/93

7'2' os

pagamentos somente serao efetuados ap6s a comprovaQao, pela(s) prestadora(s),
de que se encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade
social, mediante a apresentaedo das certid6es Negativas de D6bito com o INSS e com
o
FGTS.

7.3. ocorrendo erro no documento da cobranga, este serd devolvido e o pagamento ser6

sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para
o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do
mesmo.

7'4'

Caso se constate erro ou irregularidade na nota Iiscal/fatura, a Secretaria Infraestrutura, Habitagio e servigos priblicos a seu crit6rio, poder6 devolv6-ra, para as devidas
correQdes, ou aceita-la.

7.5. Na hip6tese de devolugdo, a nota fiscal/fatura sera considerada como

apresentada, para fins de atendimento das condig6es contratuais.

nao

7'6. Na pend€ncia de riquidagi.o da obrigagdo financeaa em virrude de penalidade

ou

inadimpl€ncia contratual o valor ser6 descontado da fatura ou
cr6ditos existentes em
favor da prestadora.
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7.7. A Administragio Municipal ndo pagard, sem que tenha autorizagio prdvia e formal
nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
n6o instituig6es linanceiras.

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservdncia, pela Prestadora de prazo de pagamento, sereo de sua exclusiva
responsabilidade.

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

8. CLAUSULA NONA - DAS SAN9OES ADMINTSTRATWASI
8.1. Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa da
prestadora 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, ficard a prestadora, a juizo do Org6o Gerenciador do
Sistema de Registro de Pregos, sujeito d.s seguintes penalidades:
I - Uulta de 10% ldez por centol sobre o valor cotrstaote da nota de empeoho e/ou

contrato;

II - Cancelamento

do prego registrado;
IU - Suspeasio temporirla de partlclpagio em llcitagiio e iopedtnrento de
com a adrnlnistragio por prazo de at6 O5 (cincol aaos.

coltratar

8.2. As sang6es previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustifrcado na execug6.o do objeto:

I - Multa morat6rla de 1% [um por cento], por dla ritll, sobre o valor da prestagio

etn atraso at6 o d6cimo dla;
II - Rescisiio uailateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dla de atraso e,
III - Cancelamento do prego reglstrado.

E.4. Por inexecugdo total ou execugao irregular do contrato de fomecimento ou

de

prestagao de servigo:
I - Advertencia, por escrito, nas faltas leves;
rr - Multa de loo/o (dez por cento) sobre o valor correspondente i parte nao cumprida ou
da totalidade do servigond.o executado pela prestadora;
rrr ' suspensio tempor6ria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com
a administraeao por prazo de at6 05 (cinco) anos;
IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Pfblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja
promovida a reabilitag5o pera,te a pr6pria autoridade que aplicou a penaridade.

/
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8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poder6 ser aplicada juntamente
com as sangSes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisio unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos
art. 77 a 80 da Lei n. 8.666 /93.

8.6. Apresentagdo de documentagao falsa, nao manuteneeo da proposta e cometimento
de fraude fiscal, acarretard sem prejuizo das demais cominag6es leeais:
I - suspensdo tempor6ria de participagao em licitagSo ou impedimento de contratar com
a Administragio de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certifrcado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que neo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pram
m6ximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notifrcag6o ensejar6 tamb6m a aplicagdo da
pena de suspensao tempor6ria de participagdo em licitagao ou impedimento de contratar
com a Administragio Priblica deste Municipio, enquanto ndo adimplida a obrigagdo.

8'8. Fica garantido a prestadora o direito previo da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, tro prazn de 05 (cinco) dias oteis, contados da notifcagdo ou
pubtcagdo do ato.
8.9. As penalidades somente poderSo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, medialte aplicagao do principio da proporcionalidade, em razdo de
circunstancias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pra?.o m6ximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que for notificada da
pretensao da Administrag6o Priblica deste Municipio da aplicag5o da pena.
8.1o. As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no certificado

de

Registro Cadastral deste Municipio.

8.11. competird a Secretaria de Infraestrutura, Habitagao e Servigos poblicos, na

qualidade de Usu6ria 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.

4.L2. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 sera de

compet€ncia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidroldndia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no pre\zo 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 02 (dois) anos.
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8.13. O Orgdo Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de
respons6vel pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas a prestagao de servigo
caberd a aplicagAo das demais penalidades previstas no instrumento de convocagdo.

8.14. As import6ncias relativas is multas deverio ser recolhidas a conta do Tesouro do
Municipio de Sidrol6ndia, Estado do Mato Grosso do Sul.
9. cLAusuL/t NoNA - Do c/lNcEL/lMENTo Do pRF4o REGTSTRADo
9.1. A Ata de Registro de Prego ser6 cancelada, automaticamente, por decurso do prazo
de vig€ncia ou quando nao restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal de Sidroldndia /MS quando:

9.1.1. A licitante n6o formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nao
retirar o instrumento equivalente io prazn estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata
de Registro de Pregos, sem justificativa aceitAvel;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugdo total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e n6.o houver
€xito na negociagdo;

9.1.4. Der causa a rescisdo administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no att.77 e seguintes da Lei Federal n". 8.666/93;
9.1.5. Por razdo de interesse priblico, devidamente motivado.

9.2.

Cancelado o Registro de Prego induzir6
classifi cagSo imediatamente subsequente.

na

convocag6.o

da prestadora

com

9.3. Ser6 assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no

respectivo
processo, no pr€\zo de 05 (cinco) dias rlteis, contados da notificagdo ou publicaeao.

10. cLAusuLA DfjcmA - DA DorAeAo oRqAMEITARTA
1O.1. As despesas decorrentes dos servigos da presente licitagdo correrdo a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Urbanos, usu6ria da Ata de Registro de
Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constar6o nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es
estabelecidas neste edital e ao que disp6e o arngo 62, da ki Federal n"8.666/93 e
alterae6es.
39
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11. CL(USULA DECmA PRIMETRA - DO pREeO R"EGTSTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitag5o na modalidade de Pregio Presencial - Registro de Pregos, tipo menor prego por item, HOMOLOGADO a classifcagdo
das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

ITEM

DESCRTQAO

QUANT

UNIT. TOTAL DETENTORA

1.

DAS DETENTORAS DA ATA E SEUS RESPECTⅣ

OS VALORES

TOTAL GERAL REGISTRADO
12. CLiUSUI,A DfjcDIA SDGI,ilDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Prego serA publicado no Di6rio Ofrcial do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo fnico, da Lei Federal n."a.666193.
13. cLAusul/r DfictruA TER9ETRA - DAs DrsposrqoEs FrNArs
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposig6es constantes da l,ei
n."10.520, de 17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n."115/2013, da Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais norrnas aplicdveis a esp6cie.
14. cLAusIrLA DfjcmA eUARTA - Do FoRo
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidroldndia-Ms, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processuu as quest6es
resultantes desta licitagio e que nio possam ser dirimida administrativamente.

DETENTORA DA ATA

Marcelo de ArariJo Ascoll
Prefeito Munlcipal
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ANEXO VΠ

―MINUTA

DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATⅣ
O N° ̲̲̲ノ 2018
PROCESSO ADIIINISTRATIVO N° ̲̲̲/2018

Aos̲̲̲̲daS do mes dc̲̲̲de̲̲̲̲,na sede do Muicipio de SIDROメ NDIA― MS,
situada a Rua Sio Paulo,n° 964,Centro,SIDROLANDIA― MS― M/S,rcprcsentada neste
ato pelo Prcfeito, Marcclo de Arau」 o Ascoli, brasie± o, casado, portador do RG n°
000406049 SSP/MS e cPF n° 519593.991‑87,residente e donlic正 ado na Rua Alagoas,

181,Centro,SIDROttIA‐ MS‐ MS,doravantc denommada Contratante c a emprcsa
inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
na
estabelecimento
com
dorana cidade
ato
por
va.rrte
denominada
Contratado, representada
brasileiro, portador da carteira de identldade ipo
pactuam o
RG n°
emitida pela SSP/_, e do CPF n."
presente Contrato, cuja celebragdo foi autorizada pelo despacho de homologagdo do processo de FregSo PresencTal lf OL2|2O18 - REIGISTRO DE PRECOS, e nos termos da
Lei Federal N." 8.666/93 em sua atual redagSo, atendidas as cldusulas e condig6es que
se enunciam a seguir:

- oRIEfo: Contrataeao de empresa especializada em prestagao
de servigo de escavadeira hidrAulica para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Habitagio e Servigos Urbanos, consumo previsto para 12 meses.
CL(USULA PRIMEIRA

ヽ

CLAUSULA SEGITUDA por execugao indireta.

RtlGtrE DE EXDCUQAO:

O objeto deste contrato serd realizado

cLAusIrLA TERCEIRA - Do pRteo E coNDreOEs DE PAGAIIEN'TO: DA-se a este
contrato o valor global de R$

(

)

S 1o - O pagamento, decorrente do servigo objeto desta licitagdo, serA efetuado mediante
cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratada, no prazo d.e at6 30 (trinta)
dias, contados da prestaqao de servigo, ap6s a apresentageo da respectiva documentagao
frscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art.40, inciso
XIV, alinea "a", combinado com o afi. 73, inciso II, alinea "b", da Lei n" 8.666 /93 e
alterag6es.
S 2'- O crit€rio de reajuste dos pregos contratados serA com base no Inciso )O do Art.
4O, da L,ei Federal N". 8.666/93, em sua atual redagdo, e no mesmo percentual e data
dos re4justes determinados pelo orgdo competente do Governo Federal, ou da variagEo
41
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efetiva do custo da produgdo e pregos atuais de mercado local ou regional, medizrnte pesquisa de preqos, ou ainda na variagdo mensal do IPCA (IBGE).

$ 3o - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel ao Contratado, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a Utulo de compensaqio financeira, que serd o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo ntmero de dias de atraso do m€s correspondente, repetindo-se a operag6o a
cada m€s de atraso.
し

4" - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive

os
resultantes da incid€ncia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigae6es decorrentes
da legislagdo trabalhista, fiscal e previdenci6ria a que sujeito.

S

S 5" - Caso se faga necess5ria d retificagdo de fatura por culpa do Contntado, o praz,o
tera sua contagem suspensa ate a data de reapresentaqio da fatura ao 6rgdo, isenta de
erros, dando-se, entao, prosseguimento i contagem.
S 6o - NAo

serio quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisigio de Compra;

CL/(U$[,A QUARTA - O PRAZO: O prazo de vig€ncia do presente Contrato 6 de 12 meses.

ヽ

PARAGRAFO (nUCO: Havendo interesse da Administragao, o presente Contrato podera
ser prorrogado nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislagio pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto

ao objeto contratado.

CL(USIrLA QTIINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes do servigo da presente
licitagdo correr6.o a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Ptblicos,
usu6ria da Ata de Registro de Pregos, cujos Prograrnas 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 arngo 62, da l,ei Federal n'8.666/93 e alterag6es.

CL,I(U$[,A SEKTA - DA FISCAJ,IZIqAO: Cabe ao Contrataate, a seu crit6rio e atraves
da Secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagSo
de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Contratado declara aceitar,
integralmente, todos os m6todos e processos de inspegSo, verificagdo e controle a serem
adotados pelo Contratante.
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PARAGRAFO ffffCO - O Contratado permitir5. e oferecerA condig5es para a mais ampla e completa frscalizagio, durante a vig€ncia deste Contrato, fomecendo informag6es,
propiciando o acesso A documentagAo pertinente e atendendo ds observag6es e exig€ncias apresentadas pela liscalizagio.

CLAUSULA sETtrA - DAs oBRIGAqOES Do CoNTRATADo: Constituem obrigag5es
do Coatratado, al6m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I-

Prestai servigo, objeto deste Contrato, no pram proposto, mediante Requisigdo de

Compra, e em conformidade com as especificagdes exigidas no Edital e da Ata de Registro
de Pregos;

II - Manter, durante

a execugd.o do Contrato, todas as condig6es de habilitaqdo e qualificagSo exigidas na licitag5o que deu origem a este ajuste;

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos
em decorr€ncia do objeto deste Contrato, bem como as contribuig6es devidas d Previd€ncia Social, encargos trabalhistas, pr€mios de seguro e de acidentes de trabalho, transito,
e outras despesas que se fizerem necess6rias ao cumprimento do objeto pactuado;

lV

-

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 Conttataate ou a terceiros;
ヽ

V

-

Apresentar, quando solicitado pelo Coatratatrte, a comprovagdo de estarem sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigag6es trabalhistas, previdencidrios e fiscais;

VI - Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuizos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissdo, na condugdo do objeto deste instrumento sob
a sua responsabilidade ou por erros relativos d execugio do objeto deste Contrato;

vlr -

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

vlrr -

Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se
frzerem, no objeto, at€. 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;

x - Instruir o servigo objeto deste contrato com as notas fiscais correspondentes,
tando c6pia da solicitagio (requisig6o);

jun-

メ
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X

-

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

lU - Nao transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.
CLiUSULA OITAVA
do Contratante:

-

DAS OBRIGAQOES DO CONTRATAIITE: Constituem obrigaQoes

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

II -

Prestar e colocar A disposigdo do Contratado todos os elementos e informaq6es que
se fizerem necessarios a execugao do servigo;

III - Proporcionar condig6es para a boa consecugao do objeto
lV

deste Contrato;

-

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

V - Notifrcar o Coatratado, por escrito e com anteced€ncia, sobre multas, penalidades
quaisquer d€bitos de sua responsabilidade;
VI

-

e

Fiscalizar o presente Contrato atraves do Orgdo competente;

cLAusuLA NoNA - DA pREsraeAo, Do LocAL DE sERvIgo, Do AcErTE, E RECFBrMENIO: O prazo para prestagao de servigo ser6 conforme solicitagao da Secretaria de
Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Priblicos.
S 1o - A Contratada obriga-se a prestar o servigo que se refere este Contrato, conforme os
quantitativos e especilicag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituigao uma vez que ni.o esteja em conformidade com as referidas especificag6es.

S 2o - A prestagAo de servigo se efetivard em conformidade com o art.76 dalri Federal
n". a.666/93' mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsavel pelo

6196o competente, ap6s a verificagd.o da qualidade do serrrigo.

$ 30 ' Prestado o servigo, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizagdo normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o tome incompativel com as
especificag6es, proceder-se-6 a substituigao, \o prazo maximo de 03 (tres) d.ias fteis contado da comunicaqAo da irregularidade pelo Orgdo.
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$ 4" - Serio recusados os servigos que nao atenderem is especifcag6es constantes no
Preg5o Presencid n" O72/2O18, devendo a Contratada proceder i substituigdo na forma

dos $$ l" e 2o desta cl6usula, no prazo m6ximo de 03 (tr€s) dias rlteis, contado da comunicagao.

$ 5" - As Notas Fiscais referentes aos serrrigos, objeto deste contrato

devem-se fazer

acompanhados de relat6rio de servigo.

$ 6" - Relativamente ao disposto na presente cl6usula, aplicam-se, subsidiariamente, as
disposig6es da t,ei Federal n" 8.078/9O - C6digo de Defesa do Consumidor.

cL(usuLA DicuuA - DAs SANQOES ADMrMSTRATTuAS: Nos termos do art. 86 da
Lei 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 injustifrcado na prestagao
de servigo do objeto deste Contrato, at6 o limite de 2% (dois por cento) do valor total do
contrato.
PARiGRAFO ONICO - Pela inexecugao total ou parcial das obrigag6es assumidas, garantidas a pr6via defesa, a Administragdo poderd aplicar o Coatratado as seguintes sanQ6es:

I-

し

Advert€ncia por escrito, quando o Coltratado praticar irregularidades de pequena
monta;
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total, recolhida no prazo de l5 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficial;
III - Por infragio de qualquer outra cl6usula contratual ndo prevista nos subitens anteriores, serd aplicada multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor total da prestagao de servigo, acumuldvel com as demais sang6es, inclusive rescisd.o contratua-l, se for o caso;
lV - Quaisquer multas aplicadas deverao ser recolhidas junto ao Orgao competente no
prazo de at6 15 (quinze) dias corridos contados da comunicag5o ofrcial, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou cr6dito existente a crit6rio do contrataate.
CL1USULA DECIMA PRIIIEIRA - DA RTSCISAO: A rescisao do Contrato poder6. ser:
r - determinada por ato unilateral e escrita da Administragao, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93
rr - amig6Lvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 1icita96.o, desde que haja conveni€ncia para a Administragdo.
III - judicial, nos termos da legislaqdo.
S 1o - O Coatratado reconhece os direitos da Artrninistraeeo, em caso de rescisio administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n" 8.666 /93.
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S 2" - A rescisdo administrativa ou amig6vel deverA ser precedida de autorizagio escrita
e fundamentada da autoridade competente.

CIIUSULA DfiCIUA SECITIIDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos vinculados ao Edital do Pregio Preserclal f Ol2l2Ol8 - Reglstro de Pregos.
CLAUSULA DfiCUA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da
execugao do objeto, serdo aplicAveis a l€gislagao pertinente a esp6cie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei no. 8.666/93, em sua atual redagSo.

CL/iUSULA DE'CIMA QUARTA - DAS ALTERAQ6pS: O presente Contrato podera ser
alterado, nos casos previstos na legislagdo pertinente, pa:ra ajuste de condig6es
supervenientes que impliquem em modificag6es.
PAR/iGRAI'O OmCO - Qualquer alteragao nas condig6es ora estipuladas neste Contrato
dever6 ser feita mediante Termo Aditivo, devidarnente assinado pelos representantes legais das partes.

cIIusuI"A DECMA QITIIITA - DA pIrBLIcAgAo rx) coNTRATo: Dentro do prazo regulamentar, o Coatrataate providenciar6 a publicagio em resumo do presente contrato,
na imprensa ofrcial do Municipio.

CL(USULA DECIUA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato
SidrolAndia/ MS, excluido qualquer outro.

ser5. o da Comarca de

E, para ftrmeza e validade do que aqui ficou estipulado frrmam o presente termo, com 02 (duas) c6pias de igual teor.
SidroИ ndia‐ MS,̲̲̲de̲̲̲̲̲̲― de

CONTRATADA

Marcelo de ArariJo Ascoli
Prefeito Muaiclpal
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