PROCESSO ADMiNISTRATiVO N°

1891′ 2018

PREGAO PRESENC:AL N0 024ノ 2018

ESTADo DE MATo cRosso Do suL,
p0ALtCO,
para conhecimento dos interessados, que realizarA
TORNA
1.1

o MuNrcipo oe sroRot-Aruon,

procedimento licitat6rio na modalidade PREGAO na forma PRESENCIAL do tipo
'MENOR PREQO" sob o regime de execug6o indireta, autorizada no Processo
Administrativo n" tAgtiZOtA de acordo com as condig6es estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
1.1.1 O PregSo ser6 realizado pelo Pregoeiro, Ademilson de Matos Teixeira e pela
Equipe de Apoio, designados atrav6s da Portaria no 64712017.

1.1.2 A abertura da sessSo do PregSo tera inicio no dia 1'110512018, is th00, na
sala de reuni6es da ComissSo Permanente de Licitag6es da Prefeitura Municipal de
Sidrol6ndia/MS, sito na Rua S5o Paulo, no 964, centro, na Cidade de
SidrolAndia/MS.
1.1.3 No caso de impedimento da realizagSo do certame Licitat6rio naquela data, o

mesmo dever6 ocorrer no primeiro dia 0til posterior ao fato que ensejou o
impedimento da realiza$o do certame Licitat6rio, no mesmo hor6rio. o hor5rio de
expediente da Prefeitura Municipal de Sidroldndia/MS 6 das 7h00 ds 1 t h00.
.4 Todas as referoncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesseo P0blica
observarSo obrigatoriamente o hor5rio de SidrolAndia/MS.
1..1

2.1. Lei Federal no 8.666i93 e alterag6es;
2.2. Lei Federal n' 10.520102;
2.3. Lei Complementar no 123106;
2.4. Decreto Municipal n'11512013
2.5. Demais disposig6es contidas neste Edital.

3.

D00B」 ETO DA L:C:TA

selegdo da proposta mais vantajosa parc a
AdministragSo Ptlblica, objetivando a contrataEao de empresa para a prestagao de
servigos visando o preenchimento do quadro efetivo do Municipio de SidrolSndia 3.1

. O objeto desta licitagSo 6 a

7′

′

Estado de Mato Grosso do Sul, mediante admissSo funcional na forma estabelecida
no inciso II do artigo 37 da Constituig6o Federal, em conformidade com o Edital e
seus anexos.

4.

DAS CONDicOES DE PARTICIPAcAo:

4.1 PoderSo participar deste certame licitat6rio quaisquer empresas, cujo objeto

social, expresso no contrato ou estatuto social, especifique atividade pertinente e
compativel com o objeto licitado e que satisfagam as condigdes exigidas no presente
EDITAL e seus anexos.

4.2. As licitantes que comprovarem

o Enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 30 da Lei Complementar no 123106,
terSo tratamento diferenciado das demais, consoante disposig6es constantes nos
arls. 42 a 45 do mesmo diploma legal.
4.3. A documentagao exigida para Proposta de prego e Habilitag6o dever6 ser
apresentada no mesmo ato, at6 a data, hora e local designados neste edital, em
envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNpJ, lacrados e com os
uintes dizeres:

諾縦諾 ][l;艦 恙踏FE品 :EcO
PREGAO PRESENC:AL n。 024/2018
ENVELOPE lr'一 DOCUMENTAC―
MUNIC1PIO DE SIDROLANDIA

-MS

PREGAO PRESENC:AL n° 024/2018
SOC:AL DO LiC:T

4.5. A aus6ncia ou incorreg6es dos dizeres citados acima, na parte externa dos
envelopes nao constituira motivo para desclassificagdo da liciiante que poderd
inserir as informag6es faltantes e/ou retificd-las.

4.6. caso eventualmente ocona d abertura do Envelope ll Habilitagdo antes do
Envelope I - Proposta de Prego, ser6 aquele novamente lacrado sem anelise de seu
conte0do e rubricado o lacre por todos os presentes.

4.7. Para credenciamento neste pREGAo, ser6 exigido o certificado de Registro
cadastral (cRC) desta Prefeitura, compativel com o objeto da licitagio, devendo o
requerimento e a rela$o de documentos serem protocolados no Setor de protocolos
da Prefeitura das 07:00hs as 11:00hs de segunda-feira a sexta-feira, at6 o terceiro
dia ritil anterior a data de abertura dos envelopes;

OBS: Ndo ser6o aceitos os documentos enviados via coneio ou e-mail.
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4.8. N5o poderSo concorrer neste PREGAO, licitantes que se enquadrem nas
situag6es a seguir:

4.8.1. Cons6rcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituig6o.

4.8.2. Estejam, sob falOncia, concurso de credores, dissolug6o, liquidaEso ou
tenham sido suspensas de participar em licitagdo, e/ou declaradas inid6neas para
licitar ou contratar com a AdministragSo Ptiblica;

4.8.3. O servidor ou dirigente de 6195o ou entidade contratante, ou de responsdveis
pela licitagSo.

4.8.4. Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos
efetuando trabalho notumo, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com
idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condigdo
de aprendiz, e isso a partir dos 14 (quatorze) anos.
4.8.5. Empresa cujo objeto social n5o seja pertinente e compativel com o objeto
deste PREGAO.

4.9. NEo serd permitida a cessSo, transferdncia e a subcontratagdo total ou parcial
do objeto deste PregSo.
5.

DO CREDENCiAMENTO:

o

proponente deverd se apresentar ao pregoeiro para credenciamento, por
meio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie
a participar deste procedimento licitat6rio, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a c6dula
de ldentidade ou outro documento equivalente.

5.1'

o

5.2.
credenciamento far-se-5 mediante a apresentaEdo obrigat6ria
original ou autenticada dos seguintes documentos:

de

c6pia

a) No caso de diretor, s6cio ou propriet5rio da empresa que comparecer ao local,
dever6
..comprovar a representatividade por meio da' apresentaEio de: ato
constitutivo, estatuto, contrato social ou documento equivalente da eleig6o de seus
administradores, devidamente registrados na Junta bomercial ou no cart6rio de
pessoas juridicas, conforme o caso.

b) Tratando-se de procurador, dever6 apresentar instrumento p0blico ou particular
de . procuragSo, com firma reconhecida em cart6rio, (Modeio Anexo Vlll com
poderes expressos para formurar ofertas e rances de pr"gos praticar
e
toios os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, acompanhado do
correspondente documento, dentre os indicados na alinea anterior, que comprove
os
poderes do mandante para a outorga.

/ニ

5 3 Nao havera credenciamento no caso de apresenta9ao de instrumento plblico de
prOcura95o Ou instrumento particular sem poderes especfficOs
para fbrmular ofertas
e lances de pre9os e praticartodos os demais atos pertinentes ao certame''

5 4 As microempresas e as empresas de pequeno porte,nos termos do art 72 da
Lei Complementar n° 123/06 e devido a necessidade de identinca950 pelo (a)
Pregoeiro(a),deVeぬ 。credencia「 se acrescidas da■ eXpress6es ME"ou EPP"a

sua nrma Ou denomina95o e apresentar a CERT:DAO SiMPLiFiCADA,expedida
pela」 unta Comercial,emtida nos 60(sesSenta)dias,imediatamente antenores a

data prevista
documenta95o"

para o

recebimento dOs envelopes contendo

pЮ posta"

e

5 4 1 A consulta de optante pelo Simples Nacional nao substitui a Certidao da Junta

Comercial

5.4.2.A Ce威 :dao Simp:incada devera ser apresentada fora do envelope de
proposta e documentaca。 ,a qua:deveri ser entreoue ao(a)Pregoeiro(a)pari
que a empresa usufrua dos p面 vi:6giOs da Lei n。 123′ 06.
5 5 Caso o pЮ pOnente nao compare9a,rnas envie toda a documenta9う o necessaria

dentro dO prazo estipulado, sua propOsta sera cOnsiderada para efeito de
ciassifica,ao,devendo estar ciente de que estarう renunciando a fase de lance,de
ne9ocia95o e a interposi950 de recursos

5 6 E vedado a qua!quer participante representar mais de uma empresa
salvo,nOs casOs de representa950 para itens distintos

‖
citante,

5 6 1 A empresa propOnente somente pOdera se prOnunciar pOr meio de seu
representante credenciado e ncarl responsave!pelas deciara90es e manifesta90es
deste

561 l Serd admitid0 0 substabelecimento dO credenciamento desde que
devidamente lustincado e previstO nO instrumento de pЮ cura9ao e/Ou
credenciamento de pOderes especiFicos para o tal ato
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manifesta卜 se e de responder por este
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Certincado de RegistЮ cadastra!

DA SESSAO PUBL:CA DE ABERTURA DO PREGAO:

. Ap6s o encerramento do credenciamento e identificaEdo dos representantes
das empresas proponentes, o pregoeiro decrarar6 aberta i sessdo, fportunioaoe
6.1

em que nao mais aceitarS novos proponentes, dando inicio ao recebimento
do:

?) Ln::.: lll: Declaragdo dando cidncia de que cumprem plenamente os requisitos
de HabilitagSo;
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b) E ao recebimento dos ENVELOPES contendo a Proposta de Prego e

os

Documentos de Habilitagao.

6.2. Em sendo o caso, a declaragSo (Anexo l) acima poder6 ser providenciada e
estare e disposigdo para assinatura dos representantes legais por ocasiSo da
abertura da sessSo.

6.3. Objetivando-se a celeridade do processo o Pregoeiro poderS:

6.3.1. Estabelecer o n0mero m6ximo de rodadas de lances, fixar o tempo m6ximo
para os lances verbais, devendo avisar ds licitantes quando decidir pela 0ltima
rodada de lances, que poder6, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo
m6ximo anteriormente estipulado.
6.3.2. A qualquer tempo, objetivando a otimizagSo da etapa de lances, estabelecer a
cada rodada, valor minimo entre os lances.

6.3.3. Durante a etapa de lances verbais, monitorar os pregos ofertados, de modo a
desclassificar propostas inexequiveis ou com pregos excessivos, ou ainda, negociar
diretamente com a licitante, para que seja obtido preqo melhor;

6.4. Ap6s o Pregoeiro declarar encenado

o

pruzo para entrega dos envelopes,

nenhum outro poder6 ser recebido.

6.5. Conceder-se-6 vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos
representantes das empresas participantes, em todas as propostas, nos documentos
de habilitagSo do vencedor e nos envelopes de habilitagdo remanescentes.

6.6. O Pregoeiro providenciar5

a devolugSo dos envelopes "Documentos de
HabilitagSo" dos licitantes remanescentes, A exceqSo dos relativos aos 20 e 30
classificados na ordem crescente, que ficar6o retidos at6 assinatura do contrato
pelo licitante vencedor.
6.7. No caso da sessSo do Preg6o, em situag6o excepcional, vir a ser suspensa
antes de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no
fechamento, ficardo sob a guarda do Pregoeiro e serio exibidos, ainda lacrados e
com as rubricas, aos participantes, na sessao marcada para o prosseguimento dos
trabalhos.

6.8. A participagSo na licitagSo importa total e restrita submiss6o dos proponentes ds
condig6es deste Edital.

7.1. A proposta de pregos dever6 ser elaborada em papel timbrado da licitante nos
moldes do ANExo ll do presente EDtrAL, entregue em uma 0nica via impressa por
processo eletr6nico, encadernada, sem folhas soltas e com todas as folhas

ニ
イ

numeradas, desde a primeira at6
seguintes elementos:

a 0ltima, e ainda contendo obrigatoriamente

os

7.1.1 A razSo social da proponente, enderego completo, n. do CNpJ/MF, telefone e
fax atualizados, e enderego eletr6nico;
7.1

.2 Ntmero do processo licitat6rio e deste PREGAO, ainda a assinatura

do

representante legal da licitante em todas as vias devidamente identificadas;

7.1.3 PreEo das taxas de inscrig6es, por nivel, e total, expresso em moeda corrente
nacional, devendo estar incluidos todos os tributos incidentes ou que venham a
incidir sobre a prestagSo de servigos, n6o podendo ultrapassar os seguintes limites:
a) Nivel Superior - R$ 120,00 (cento e vinte reais);
b) Nivel M6dio Completo - R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
c) Nivel Fundamental Completo- R$ 7S,OO (setenta e cinco reais).
7.1 .4. uma 0nica cotagSo, que dever6 apresentar o valor unitdrio e total expresso
em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos fracionados at6 o limite
de 2 (duas) casas ap6s a virgula, para cada item a que tiver interesse.

7.1.5' No prego proposto deverSo estar incluidas al6m do lucro, todas as despesas
com fretes e transportes, carga e descarga, seguros, tributos e custos, diretos ou
indiretos, relacionados com o fomecimento do objeto deste EDTTAL;
7.1 .6. Prazo

de validade das propostas, que nio poder6 ser inferior a 60 (sessenta)
contados
da data da entrega da mesma. No caso do prazo
9[6,
ser
omitido na proposta ou de prazo inferior dquele estabelecido, o pregoeiro
considerarS que o mesmo ser6 de 60 (sessenta) dias;

de-lffiE

7.2. ofefia firme e precisa, sem alternativa de descontos ou qualquer outra condigio
que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta
ou incorretamente cotados, serao considerados como inclusos no prego, ndo
assistindo d licitante, o direito de pleitear qualquer acr6scimo, sob a aiegigdo de
erro, omissSo ou qualquer pretexto.

7.4. serSo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigGncias do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades,
ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento ou estar'com a descrigSo dos servigos
em desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO ll do edital.
8.

8'1.

DO JuLGAMENTO DAS PROPOsTAS:

o

Pregoeiro procederd d abertura do Enverope r, contendo a proposta de
Prego, estas serSo analisadas verificando o atendimento a todas as especificagdes
e
condig6es estabelecidas neste Edital
seus Anexos lEXefr,fe' DE

e

イ

CONFORMIDADE), sendo imediatamente desclassificados aqueles que estiverem
em desacordo.

8.2. O Pregoeiro classificar6 o autor da Proposta de Menor Prego e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em at6 10%
(dez por cento), para participarem dos lances verbais;

8.3. Quando n6o forem verificadas, no mlnimo, 03 (tr6s) propostas escritas nas
condig6es do item acima o Pregoeiro classificarS todas as melhores propostas,
quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas escritas.
8.4. Aos licitantes classificados, ser6 dada oportunidade para disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor
da proposta classificada de maior prego.

8.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, ser5 excluido da etapa de lances verbais, mantendo-se o fltimo prego

apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenag5o das propostas.

8.6. caso n5o se realize lances verbais, ser6o verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor prego e o valor estimado para a contrata€o.
8.7. No certame sere assegurado, como crit6rio de desempate, preferEncia de
contratageo para as Microempresas e Empresas de pequeno porte.

.

Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de pequeno porte sejam iguais ou
at6 5% (cinco por cento) superiores proposta mais bem classificida; 8.7 .1

i

8.7.2. Para efeito do disposto no subitem 8.7.1, oconendo empate, proceder-se-6 da
seguinte forma:

. A Microempresa ou Empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderd apresentar proposta de prego inferior iquela considerada vencedora do
certame, situagSo em que serS adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.7.2.1

8.7.2.2. NEo oconendo d contratagio da Microempresa ou Empresa de pequeno
Porte, na forma do item 8.7.2.1, ser6o convocadas as remanescentes' que
porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 9.7.1, na ordem classificat6iia,
para o exercicio do mesmo direito.
8.7.2.3. No ca_so de equival6ncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
8.7.1, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
pode16 apresentar melhor oferta.

8.7.2.4. Na hip6tese da nao contratagdo nos termos previstos no subitem g.7.2, o
objeto licitado serS adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
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8.7.2.5. Os dispostos estabelecidos no subitem 8.7.2 e complementos somente se
aplicarSo quando
melhor oferta inicial n5o tiver sido apresentada por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

a

8.7.2.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, melhor classificada ser6
convocada para apresentar nova proposta no prazo m6ximo de 05 (cinco) minutos
ap6s o encenamento dos lances e solicitaEso do Pregoeiro, sob pena de preclusao.

8.8.

Quando houver discrepAncia:

8.8.1. Entre os valores unitdrios e os totais resultantes de erros de multiplicagdo e
quantidades por valores unit6rios prevalecer6o os valores unit6rios e o valor total
corrigidos.

8.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de enos de adigdo
prevalecer6o os valores dos subtotais corrigindo o valor total.

8.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecer6 os da proposta
excelo nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administrageo
P0blica.

8.9. se a oferta n6o for aceit6vel ou se o licitante desatender as exigOncias habilita
t6rias, o Pregoeiro examinard a oferta subsequente, verificando a iceitabilidade e
procedendo d habilitagSo do licitante, na ordem de classificag6o, e assim
sucessivamente, at6 a apuragSo de uma proposta que atenda a todas as exigencias,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido
neste Edital e seus Anexos.
8.9.1. o Pregoeiro poder6 negociar diretamente com o licitante para que seja obtido
prego melhor.
8.9.2. ser5 de exclusiva responsabilidade da licitante, n6o lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteraqSo, sob alegagio de erro, omiss5o ou qualquer outro
pretexto. contudo, se a licitante for classificada na sessio do preg6o para ofertar
lances verbais, poder6 faz6Jo na forma e oportunidade previstas neste Edital.
8.9.3. A licitante vencedora, ap6s a etapa de lances, dever6 assinar a ata constando
o valor final negociado.
8' 1 0. Da reuniao lavrar-se-5 ata circunstanciada, na qual ser6o registradas
as
ocorroncias relevantes e que, ao final, dever6 obrigatoriamente ser aisinada pelo
Pregoeiro e o(s) licitante(s) presente(s).

8.'l 1. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem n6o prevista neste Edital e
seus Anexos.
8.1

2. Quando todas as propostas das licitantes forem

desclassificadas, o (a)
Pregoeiro (a) poder6 fixar para a (s) licitante (s) o prazo de 0g (oito) dias 0teis para

7´

a apresentagao de outras propostas escoimadas das causas referidas no $3o do

artigo 48 da Lei Federal n" 8.666/93 e alteraq6es posteriores.

9.

DA HAB:LiTACAO(ENVELOPE

ll''〕

:

9.1. E condigSo bdsica para a Fase de HabilitagSo, que o licitante apresente, em um
envelope, c6pias autenticadas, em cart6rio, dos documentos abaixo relacionados,
com prazo vigente, em uma via ou, se preferir, c6pias acompanhadas do original
que poderSo ser autenticadas pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio.

9.2.

A

comprovagSo da Habilitag6o
seguintes documentos:

Juridica consistird na apresentagio

dos

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleigSo dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ag6es, acompanhados da documentaqdo mencionada na alinea ,,b,', deste
subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no cart6rio de Registro civil de pessoas
Juridicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizagSo e ato de registro ou autorizaqio para

funcionamento
expedido pelo 6195o competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.
9.2.1

. Os documentos relacionados nas alineas ,'a"

d

,,e,,

deste subitem nio
se tiverem sido

precisarSo constar do Envelope "Documentos de Habilitagdo",
apresentados para o credenciamento neste preg6o.

9.3. A comprovagSo da Regularidade Fiscal e Trabalhista consistird na apresentagdo
dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (certidao Negativa de D6bitos,
ou positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 6rgio
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na
forma da Lei;
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a seguridade social, mediante
a.certidSo conjunta negativa de d6bitos, ou positiva com efeitos de negativa de
d6bitos relativos aos Tributos Federais e ir Divida Ativa da Uni6o;

de Regularidade rerativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
:llt"-y"
(FGTS), mediante Certificado
de Regularidade do FGTS;
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d) Prova de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagSo da Certidao Negativa de Ddbitos Trabalhistas (CNDT) ou
CertidSo Positiva com efeitos de negativa, emitida pelo TST - Tribunal Superior do
Trabalho.

9.4 A comprovaqAo de QUALIFICAQAO TECNICA consistire na apresentagdo dos
seguintes documentos:

a) Prova de Registro da Licitante e do seu responsSvel t6cnico no
Regional de Administragao

(CM);

Conselho

b) Comprovag6o da vinculagSo do responsdvel t6cnico com a empresa licitante,
mediante a constatagSo no Contrato Social no quadro de Respons6veis T6cnicos
pela empresa. Caso o responsSvel t6cnico nao seja s6cio, o vinculo do mesmo
deverS ser comprovado atrav6s de c6pia do registro na CTPS, ou atrav6s de
Contrato de PrestagSo de Servigos;
c) Atestado (s) de qualificag6o t6cnico-operacional, em nome da empresa, fornecido
por pessoa juridica de direito p0blico ou privado, de que executou, satisfatoriamente,
servigos de complexidade semelhante ao objeto desta licitag6o.

9.5. A

comprovagSo da QualificagSo Econ6mico-Financeira consistire na
apresentagSo da Certiddo negativa de fal6ncia ou recuperag6o judicial, expedida
pelo distribuidor ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica, que
esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria certidio. Caso ndo houver
prazo fixado, a validade ser6 de 60 (sessenta) dias.

9.6. Declaraq6es:

a) DeclaragSo do Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
informando que cumpre a proibig6o prevista no art. 70 da CF - ou seja, de que n6o
utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades notumas, perigosas ou
insalubres, e de trabalho de menor de quatoze anos, salvo na condigAo de
aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado no (Anexo lV), em papel da pr6pria
empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do cNpJ/MF da firma
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel.
Identifi car quem assinou.

b) DeclaragSo do Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
declarando, sob as penas da Lei, de que conhece e Aceita o teor completo do Edital,
ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
!1lon1agoes necess6rias para o cumprimento integral das obrigag6es objeto da
licitagSo. Sugerimos o modelo apresentado no (Anexo V), em-pipel da pr6pria
empresa, contendo o carimbo ou rhlpresso identificador do cNpJ/MF da firma
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel.
ldentifi car quem assinou.

‐
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c)Declara9ao dO Lictante em pape1 lmbrado e assinado pelo representante legal,
declarando para os devidos flns,sob as pena!idades cabiveis,de nao haver Fatos
irnpeditivos quanto a nossa participa95o em ‖
cita05es ou contrata96es com a

Administra95o P6blica Federal, Estadua! e Municipa: Suge"mos o mode′ o
apresentado no(Anexo Vi),em papelda pめ pna empresa,contendo o carfmbο ou
′
mpressο identincador do CNPJ/MF da lrna proponente, assinadas por pessoa
legalmente hab‖ itada e que saa pOSSive! !dentincar quem assinou

9.6.

Disposi96es Cerais da Hab‖

itacう o:

9 6 1 Na hip6tese de nao cOnstar prazo de vandade nas certidOes apresentadas,a
Administra95o acetatt como v61idas as expedidas at6 60(sesSenta)dias a COntar
da data de sua emiss5o

962 Nう o

sera aceita dOcumenta95o remetida via fac‐ sim‖ e
9 6 3 Quando a!icitante apresentar certidう o extralda por meio da internet,que nao

sela o"ginal, O Pregoeiro efetuaぬ a consuka no ste correspondente, para a
veriflca950 da sua autenticidade

9 6 4 No caso de alguma rest百 950 na compЮ va95o da RECULAR:DADE FISCAL,
as MicЮ empresas e Empresas de Pequeno Pone te● O prazo adicional de 5(cincO)
dias lteis, pro‖ υgaVeis pOr igual periodo(a pedido da empresa interessada)da

decis5o do Pregoeiro que dec!arar a empresa vencedora do certame, para a
reguia"za9う o da documenta9う 0,pagamento ou parcelamento do dё bito, e emiss5o
de eventuais certidё es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa

9 6 4 1 As MicЮ empresas e Empresas de Pequeno Porte,mesmo que contenham

aiguma rest"9ao dOcumental FISCAL,deveぬ o apresentar todos os documentos
exigidos no edital:

9 6 4 2 Se as MicЮ empresas e Empresas de Pequeno Porte desatender a
habi:itacao pedida quanto a Capacidade Jurfdica, Quail■ cacao T̀cnica ou
Qualinca,ao EconOmica esta ripSo racゎ ゎabi::ねda.
9 6 4 3 A Nao Regulanza。 80 da Documenta950,no prazo previsto acima,implicara
inab‖ ita95o da licitante, sem preluizO das san96es previstas neste Edita!, sendo

facultado ao Pregoeiro convocar as ‖citantes remanescentes, na ordem de
classincaca。 ,para a assinatura do contrato,ou prOpor a revo9a950 deste Preg5o

97 Quando todas as lictantes forem inabi1ladas,o(a)Pregoeiro(a)pOdeぬ lxar
para a(s):iCitante(s)O prazo de 08(oito)dias lteis para a apresenta95o de nova
documenta"。 escOimadas das causas refendas nO§ 3。 do attigo 48 da Lei Federal
n。

8666/93 e altera9oes postenOres

1 0' 1 . Decair6 do direito de impugnar os
termos deste EDlrAL, a interessada
(qualquer pessoa fisica ou juridica) que n6o o fizer at6 o 20 (segundo) dia ritil que
anteceder a data fixada para abertura da sess6o de processamLnto deste pregao,
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ou aquela Licitante que tenha aceitado suas condig6es sem objegSo, venha

a

apontar falhas ou inegularidades que o viciaram, hip6tese em que tal comunicageo
n5o ter6 efeito de recurso administrativo.

10.1.1.

A impugnaqEo ao EDITAL dever5 ser dirigida ao Pregoeiro, ao qual
caber6, com auxilio do setor solicitante, a an6lise e decisao de qualquer ato
impugnativo, devendo pronunci5-la no prazo m6ximo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.1.2.

Acolhida petigSo contra o ato convocat6rio, serd designada nova data
para realizaglo deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a impugnagdo
n5o afetar a formulagEo das propostas.
1

0.1

.3.

A

aus6ncia

de

decisSo administrativa definitiva pertinente

a

impugnaqSo antes da data fixada para a realizageo deste PREGAO, confere ao
licitante a sua participagSo no procedimento licitat6rio at6 a ocon6ncia desse evento.
1O.2. A impugnaqSo deverd ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura, e
deverSo observar os seguintes requisitos:
10.2.1

.

Serem impressas por qualquer processo eletr6nico

e

devidamente

fundamentados.

10.2.2. Serem assinados por representante legal da impugnante ou recorrente
ou por procurador devidamente habilitado, acompanhados de c6pia autenticada do
Contrato Social, e no caso de procurador, tamb6m do lnstrumento de Procuragdo
devidamente autenticado.

10.3. Os autos deste processo administrativo ficar5o com vista franqueada as
interessadas na Sala de ComissSo Permanente de Licitag6es, no hor6rio

compreendido das 08h00 irs 11h00 nos dias 0teis (hor5rio de Mato Grosso do Sul),
conforme enderego constante no preAmbulo deste EDITAL.

DOS RECURSOS:
11.1. Ao final da sess6o, depois de declarada vencedora, qualquer licitante poder6
manifestar imediata e motivadamente a intengao de interpor recurso, mediante
registro em ata da sintese das suas raz6es, sendo-lhe desde jd concedido o ptazo
de 03 (tr6s) dias (teis para apresentagao das conespondentes raz6es, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contranaz6es em igual
n[mero de dias, que comegarSo a correr do t6rmino do prazo do recorente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.

11.'1.1.

N5o ser6 admitido, nem concedido ptazo paa recurso sobre assuntos
ou
decidido em impugnag6o ao lnstrumento
Convocat6rio.

meramente protelat6rios

j6

.2.

11.1
Acolhidas as raz6es recursais pelo pregoeiro este retomard a sessio
do PregSo para a reformulagSo do ato combatido e daqueles subsequentes.

7ニ

1 1 .1

.3.

Se das raz6es recursais n5o resultar retratageo da decisSo, o

Pregoeiro encaminhard o recurso devidamente informado a Autoridade Superior,
que proferir6 decisSo final e adjudicar6 o objeto do certame a licitante vencedora e
homologa16 o procedimento licitat6rio.

11.2. O recurso ter6 efeito suspensivo e o seu acolhimento importar6 a invalidagSo
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
1 1 .3. A falta de manifestagSo imediata e motivada do licitante importar6 a
decad6ncia do direito de recurso e a adjudicagSo do objeto pelo Pregoeiro ao

vencedor.

11.4.

O recurso dever6 ser protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura, e

deverSo observar os seguintes requisitos:

11.4.'1.

Ser impresso por qualquer processo eletr6nico

fundamentado.

e

devidamente

11.4.2. Ser assinado por representante legal da reconente ou por procurador
devidamente habilitado, e no caso de procurador, tamb6m do lnstrumento de
Procurag6o devidamente autenticado.

11.5. Os autos do processo permanecerSo com vista franqueada aos interessados
no Setor de LicitagSo.

11.6.

A

13.

DAS CONDicOES DE EXECucAo:

homologagSo do resultado desta licitagdo ndo obriga
aquisigeo do objeto licitado.

a Administragdo

d

13.1. As condig6es de execuqSo constam na Minuta do Contrato (Anexo Vlll).
14.

DA CONTRAT

14.1. Ser5 firmado CONTRATO com a LICITANTE VENCEDORA com base nos
dispositivos da Lei Federal no 8.666/93 e alterag6es posteriores.

14.2. O ptazo pata assinatura do CONTRATO serd de 05 (cinco) dias riteis, ap6s
regular convocageo da Administrag6o Municipal.
14.3' Na hip6tese da LlclrANTE vENcEDoRA n6o assinar o coNTRATo no prazo
mencionado no item anterior, a Administragio Municipal convocar6 as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagSo, para faz6Jo em igual prazo, nos termos
do art. 40, inciso XXlll, combinado com o inciso XVI e XVll, da Lei Federal no
10.520t02.

14.4. o coNTRATo a ser firmado ter6 vigencia pelo periodo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, em virtude da alimentagdo do slcAp/TCE-MS, coniados da
7・

data de sua assinatura, podendo ser pronogado mediante acordo entre as partes,
por iguais e sucessivos periodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a
legislagSo pertinente e a necessidade da prorrogaqSo, devidamente justificadas nos
termos da legislagEo em vigor, conforme Lei Federal n' 8.666/93, com as altera@es
e atualiza@es da Lei Federal no 8.883/94.

14.5. O prazo estimado para a organizagao, elaboragSo e aplicag6o do concurso
ser5 de no m5ximo 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da emissSo da
Ordem de lnicio de Servigos, podendo ser pronogado a crit6rio da Administrag6o.

As responsabilidades, bem como as demais condi@es constam do
instrumento contratual e a ser celebrado com a LICITANTE VENCEDORA, conforme
MTNUTA DO CONTRATO (ANEXO Vil).
14.6.

DAS DESPESAS:

15

.

Nao haverd bloqueio de dotagSo orqamentdria a ser onerada, em virtude que
os pagamentos ir CONTRATADA serSo realizados atrav6s dos valores das taxas de
inscri96es efetuados pelos p16prios candidatos.
1

5.1

16.

DO PACAMENTO:

16.1.

A

remuneragSo pelos servigos prestados coner6

A conta das taxas de

inscrigSo a serem pagas pelos candidatos participantes do concurso prlblico.

16.2. Pela prestaqdo dos servigos t6cnico-especializados a empresa receber6
diretamente dos candidatos inscritos a importancia de 100% (cem por cento) do
valor das inscrig6es.
16.3. A empresa CONTRATADA disponibilizar5 sistema pr6prio de cobranga, onde
os candidatos possam realizar suas inscrigSes utilizando a rede banc6ria e ainda
casas lot6ricas ou coneios.
16.4. Demais condig6es constam na Minuta do Contrato (Anexo Vlll).

ADMiN:STRAT:VAS:
17.1 . A proponente que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
n5o celebrar o contrato, deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execugSo do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execugSo do contrato, comportar-se de modo inid6neo, izer declaraEdo
falsa do atendimento das condigoes de habilitag6o ou cometer fraude fiscal, ficar6
impedido de licitar e contratar com a Administragio Municipal, pelo prazo de at6 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e das demais comina@es
legais.

17.2. O descumprimento dos prazos ou das especificag6es exigidas ensejar5

aplicag6o, ao inadimplente, de multa, garantida defesa pr6via, no ua-ior equivalente

7ち

de 0,5% (meio por cento) por dia conido, at6 o limite de

15o/o

(quinze por cento),

calculado sobre o valor do CONTRATO.

17.3. Al6m da multa, poderao ser aplicadas as penalidades previstas no art. 70 da
Lei Federal n" 10.520102, utilizando crit6rios de razoabilidade e proporcionalidade.
17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderao propor a AdministraqSo Prlblica
a revogagSo ou anulagSo desta licitagSo, sem que, disso decona para as licitantes
qualquer direito d indenizagSo, compensagSo ou reclamagSo.

17.5. E facultado ao Pregoeiro ou A autoridade superior, em qualquer fase da
licitagSo o direito de promover as dilig6ncias porventura necessSrias para
complementar A instrugSo do processo, conforme lhe faculta o $ 30 do Art. 43, da Lei
Federal no 8.666/93.

17.6. Para efeito de aplicag6es de san@es,

o valor base estimado 6 de R$

80.000,00 (oitenta mil reais).

18.

DAS DiSPOS:cOES GERAiS:

18.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestareo, ds empresas interessadas,
quaisquer esclarecimentos relativos a presente licitagSo, na Prefeitura Municipal de
SidrolAndia/MS, das 07h00 ds 11h00 e das 13h00 ds 16h00.

18.2. Os casos omissos no presente Edital serSo resolvidos pelo Pregoeiro com
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislaq6o vigente, aplicando-se
subsidiariamente as disposig6es contidas na Lei Federal n" 8.666/93.

18.3. As normas que disciplinam este PregSo serSo sempre interpretadas em favor
da ampliagSo da disputa entre os interessados, desde que neo comprometam o
interesse da AdministragSo, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

18.4. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os
acr6scimos ou supress6es que se fizerem necess5rias at6 o limite de 2s% do valor
inicial atualizado do contrato.
19.

DO FORO:

1 9.1 Quaisquer d0vidas ou controv6rsias oriundas da execuEio desta licitag6o
serSo dirimidas no Foro de Justiga da comarca de sidrolandia/MS, com exclusao de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

20.

ANEXOS DO ED:TAL:

20.1

S5o anexos deste EDITAL os seguintes documentos:

Anexo I - Termo de Refer6ncia;
Anexo ll - Modelo de Proposta;

/´

Anexo lll

-

Modelo de Declaragio de cumprimento de todos os Requisitos de

HabilitagSo;

Anexo lV

-

Modelo de Declaragio de Cumprimento ao Disposto no inciso
XXXlll do art. 70 da ConstituigSo da Reptiblica Federativa do Brasil;
Anexo V - Modelo de Aceite do Teor do Edital;
Anexo Vl - Modelo de Declaragio de Fatos lmpeditivos;
Anexo Vll - Modelo da DeclaragSo Particular;
Anexo Vlll - Minuta de Contrato;
Sidrol6ndia/MS, 25 de abril de 2018.
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ANEXO:‥ TERMO DE REFERENC:A

1.1

D00BJETO:

O objeto do presente 6 a abertura de processo licitat6rio para a contratagao
de empresa para a prestagSo de servigos visando o preenchimento do quadro
efetivo do Municipio de SidrolAndia - Estado de Mato Grosso do Sul, mediante
admiss6o funcional na forma estabelecida no inciso ll do artigo 37 da ConstituigSo
Federal, em conformidade com o Edital e seus anexos.
2.

DAS JUSTiF:CAT:VAS:

O reconhecimento e valorizagSo da formagSo dos trabalhadores como componentes
do processo de qualificaqSo, contribuindo assim desta forma para a efetivag6o das
politicas p[blicas como condigSo indispens6vel para alcanEar niveis excelentes de
efici6ncia e efic6cia administrativas.

Obviamente, o ingresso no servigo p0blico mediante concurso p0blico, 6 condig6o
indispensdvel para que esse cen6rio possa ser alcangado, ao mesmo tempo em que
torna possivel a aplicaqSo dos principios b6sicos da administragSo p0blica, dentre
os quais destacamos a impessoalidade.
Dessa forma, a execuqSo de um processo de selegao de pessoal (concurso p0blico)
al6m de ser uma tarefa de grande responsabilidade 6 bastante complexa, porque
importa na pr6tica de uma s6rie de atos interligados e odenados que devem
observancia aos principios constitucionais que regem a administragio ptblica.

ｅ四
ｕ
ｑ

A vista disso e considerando que o municipio nao possui nenhum concurso p0blico
vigente e constata-se a necessidade de provimento de diversos cargos
possuem vagas puras, faz-se necessAia a realizagdo de concurso ptiblico
provimento das vagas puras e daquelas que vierem a vagar.

Por conseguinte, os servigos que se pretende contratar, h6 viabilidade competiq6o,
n5o se aplicando ao caso a regra de inexigibilidade disposta no art. 25 da Lei

Federal n" 8.666/93, pois existem diversas empresas prestadora de tais servigos no
Estado de Mato Grosso do Sul.
Por todo o exposto, justifica-se a presente contratagao, com o escopo de evitar a
descontinuidade das atividades do Municipio de Sidrolindia/MS, bem como, a
inviabilidade de realizaqSo do concurso P0blico por esta Administrag6o, pelo que se
torna imprescind ivel a contrataqSo de empresa ou instituig6o para a realizagdo de
certame mediante procedimento licitat6rio.

DO TIPO DA LiCiT

DE JULGAMENTO:

PREGAO na forma PRESENCiAL一 MENOR PRE90,daS prOpOstas c:assincadas
pelo Pregoeiro

イ
′

‐

PREFEITURA MUNI(〕 lPAL DE

SIDROLANDIA
^

3 2 0 cnt6‖ O dejulgamento ё o

4.

de MENOR PREcO POR LOTE

DOS
NiVEL

NIVEL SUPER10R
NIVEL MЁ D10 COMPLETO

Nl∨ EL

VALOR ESTIMADO DA TAXA DE
:NSCRiCAo(RS〕
120,00
85,00
75,00

FUNDAMENTAL COMPLETO

DA
DOS
5.1. Todas as etapas do concurso priblico dever6o ser realizadas no Municipio de
SidrolAndia

-

Estado de Mato Grosso do Sul.

5.2. As avaliag6es consistirSo em exames de habilidades e de conhecimentos,
mediante a aplicagSo de provas objetivas e de titulos para todos os cargos, pr6ticas
e redacional (subjetiva) para os cargos definidos neste Termo de Refer6ncia.

5.3. Os deveres e responsabilidades das partes estdo explicitos na Minuta de
Contrato.

5.4. Os serviEos de organizagSo, elaboragdo e aplicagdo do concurso p0blico,
abrangem:
a) ElaboragSo das legislaq6es do concurso p0blico (Decretos, portarias, Editais,
Extratos, dentre outros);
b) PreparagSo e fornecimento dos materiais necess6rios para as inscrig6es;
c) RealizagSo das inscriq6es e treinamento das pessoas envolvidas no processo;
d) Responsabilizar-se pelo recrutamento e formag6o das bancas examinadoras para
elaborar e corrigir as provas a serem aplicadas e eventuais recursos;
e) Elaborag6o das provas de acordo com a fungio, e que sejam comprovadamente
in6ditas;
f) PreparagSo do material para aplicag6o de todas as provas;
g) lnscrig6o dos candidatos;
h) DivulgagSo das inscrig6es dos candidatos;
i) Treinamento de fiscais;
i) Dar suporte t6cnico aos fiscais de salas, garantindo no minimo, um Fiscal por sala
e um Coordenador de local'
k) AplicagSo de todas
pror"";
". provas;
l) CorregSo de todas as
m)EmissSo das listagens com os resultados das provas e resultado final;
n) Respostas aos recursos;
o) Responsabilizar-se pela correta alimentag6o do slcAp sistema de controle de
Atos de Pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul;
p) Disponibilizar sistema de inform6tica, via web, para fins de recebimento das
inscri96es;
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q) Prestar assessoria t6cnica e juridica d Comiss6o de Concurso P0blico e ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de SidrolAndia
Estado de Mato Grosso do Sul, de forma a orientd-los e auxili6-los na elaboragSo de
respostas e interpela@es e ag6es judiciais e extrajudiciais que digam respeito aos
servigos objeto deste Edital.

-

6.

TABELA DOS CARGOS E PROVAS:
NIVEL SUPERIOR
VAGAS

CARGo

MAT
NAo

NÅ o

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SlM
SIM
SIM
SIM
SiM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

-

02

-

ADVOGADO
AGENTE FIscAL DE OBRAS
AGENTE FlscAL DE POSTURAS
AGENTE FiscAL DE TRIBUTOS
AssisTENTE SOCIAL
AuDITOR FiscAL

SIM

SIM

02

SIM

NAo

SIM

SIM

-

01

SIM

NAo

SIM

SIM

-

01

SIM

NAo

SiM

SIM

01

SIM

NAo

SIM

SIM

04

SIM

NAo

SIM

SIM

03

SIM

NAo

SIM

SIM

01

SIM

NAo

SIM

SIM

01

SIM

NAo

SIM

SIM

FARMAcEUTIco

FARMACttUTlco― B10QuIMIco
FtSToTERAPEUTA

MeDrco CLlNtco GERAL

MEoIco VETERINARIo
NuTRIC10N STA
NUTRIcIoNISTA - EDUcAQAo
ODoNTOLoGo - 20 HoMs

ODONTOLOGO‑40 HoRAS

PRoFESSoR ANoS INICIAIS
PRoFESSoR Ar.ros lr.trctars

Anee RunnrPROFESSOR ANOS INICIAIS

-

Ane,q

-

IRE/\

―

AREA

INDIcENA

PRoFESSoR 4p1gg
RURAL

PROFESSOR ARTES
URBANA

PRoFEssoR CtENoIAS

- AREA
PRoFEssoR 615[6]as:1ffi
RURAL

URBANA

NAo
NÅ o
NAo
NAo
NAo
NAo
NAo
NÅ o
NAo

NÅ o

ENGENHETRo CtvlL

AREA INoicENA

SIM
SIM

S:M

01
01
01
01
01

02
02

ENFERMEIRO‑30 HoRAS

Anen Runnr-

SIM
SIM
SIM

PED

N入 o

EDuCADOR Fislco
ENFERMEIRO

PRoFEssoR Anres

02
02

C.EsP

SM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SM
SM
S:M
S:M
SIM
SM
SIM
S:M
S:M
SIM
SIM

AUDIToR

ARpa URaIHa

01
01

C.G.
SIM
SIM
SIM
SIM

SM
SlM
S:M
SIM
SIM
SIM
SlM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SiM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

AuDITOR MЁ D CO

PRoFESSoR AGRoEcoLoGIA

PE
L.P
SIM
SIM
SIM
SIM

NAo
NAo
NAo
N八 o
NÅ o

NAo
SIM

NAo
NAo
NAo
NAo
NAo
NÅ o
NÅ o
NAo

NÅ o

NAo
NAo
NAo
N入 o
NAo
NAo
NAo
NÅ o
NAo
NÅ o
NAo

PP

SUB

TIT

NAo
NAo
NAo
NAo
NAo
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7.

DACONTRATAQAO:

dispositivos da Lei Federal no 8.666/93 e alterag6es posteriores.

7.2. O prazo para assinatura do CONTRATO serd de 05 (cinco) dias 0teis, ap6s
regular convocagSo da AdministragSo Municipal.

7.3. Na hip6tese da LICITANTE VENCEDORA ndo assinar o CONTRATO no prazo
mencionado no item anterior, a Administragdo Municipal convocar6 as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagSo, para faz6-lo em igual prazo, nos termos
do art. 40, inciso XXlll, combinado com o inciso XVI e XVll, da Lei Federal no
10.520102.

7.4. O CONTRATO a ser firmado ter6 vigOncia pelo periodo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, em virtude da alimentagio do slcAp/TCE-MS, contados da
data de sua assinatura, podendo ser pronogado mediante acordo entre as partes,
por iguais e sucessivos periodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a

legislagSo pertinente e a necessidade da pronogagdo, devidamente justificadas nos
t/′

l

3ii]fibilifilxffi
termos da legislagSo em vigor, conforme Lei Federal no 8.666/93, com as alterag6es
e atualizag6es da Lei Federal no 8.883/94.
7.5. O prazo estimado para a organizagSo, elaboragSo e aplicagSo do concurso ser6
de no m6ximo 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da emissao da Ordem de
lnicio de Servigos, podendo ser pronogado a crit6rio da AdministraqSo.

7.6

As demais condi@es estarao dispostas na Minuta do Contrato.

8.

DAS DESPESAS:

8.1.

N5o haver5 bloqueio de dotagSo orgament6ria a ser onerada, em virtude que
os pagamentos a CONTMTADA serSo realizados atrav6s dos valores das taxas de
inscri96es efetuados pelos p16prios candidatos.

9.

DO PAGAMENTO:

9.1. A remuneragao pelos servigos prestados coner6 d conta das taxas de inscrigSo
a serem pagas pelos candidatos participantes do concurso priblico.

9.2. Pela prestag5o dos serviqos t6cnico-especializados a empresa recebera
diretamente dos candidatos inscritos a importancia de 100% (cem por cento) do
valor das inscri96es.
9.3. A empresa CONTRATADA disponibilizard sistema pr6prio de cobranga, onde os
candidatos possam realizat suas inscrig6es utilizando a rede banc6ria e ainda casas
lot6ricas ou correios.
9.4. As demais condig6es estarao dispostas na Minuta do Contrato.
10.
1

0.1

DAS

GERA:S:

Demais condig6es constarSo do Edital e seus anexos.

Ap6s anSlise, aprovo este Termo de Refer6ncia, considerando
a avaliageo do
custo/beneffcio, para atender is necessidades desta Secretaria Municipal.

que do mesmo constam os elementos capazes de propiciar

Sidrol6ndia, 25 de abril de 2018.

0日
Prefeito Municipal

》
ANEXO‖ ‐MODELO DE PROPOSTA DE PREcOS
χ
0 6 υ
m modeゎ e deve ser rerrO em paρ
rEsfe a″ θ
prOpο sfa de preF→

PROPOSTA

DE PREcOS

MODALIDADE
PRECA0

θ
′
flmbrado

PROCESSO

PRECAO NO

PRESENCiAL

da rrcrra″ re e apreserradO

024′ 2018.

N。

1891ノ 2018

η
οe,verope

T!PO:

MENOR PREcO
GLOBAL

PROPONENTE:
CNPJノ MF N。

:

ENDEREoO COMPLETO:
TELEFONE N・ :

IFAX N。

E‐

:

MA:L:

UN:D.

EsPEcrFtCACAo

PREcO TOTAL―

RS
)argos cuio requisito seia de Nive

)uper:or

Cargos ctto requislo sela de Nivc

axa
axa
axa
Aχ

Э

cujo requisito seia de Nivel Fundamental

VALOR TOTAL DAS TAXAS DEIN

10ES

1 . Os pregos ofertados t6m como refer6ncia o m6s de
12018, para
pagamento de acordo com as condiq6es fixadas no EDTTAL DE PREGAO
PRESENCIAL No 024/2018, mantendo-se os preqos fixos e ineajustdveis.

2. No prego ofertado estao computados todos os custos b6sicos incidam ou venham
a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do Preg6o, inclusive tributos,
contribuig6es incidentes, impostos, encargos sociais, fretes at6 o destino e
quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre o objeto do Pregdo.
3. Declaramos que concordamos e se submetemos a todos os termos, normas e
especificag6es do EDITAL e seus anexos;

5 O Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta)

dias corridos, contados da

entrega dos envelopes'PROPOSTA".

Loca!, data, razSo social da licitante, nome do representante legal e assinatura.

7'´

ANEXO‖ :… MODELO DE DECLARAcA0
(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAcAO DE PLENO ATEND:MENTO
A Empresa

sob

o

inscrita no CNPJ

por interm6dio do seu representante

no

ou

pЮ curador declara ao MunicFpio de Sidro!andia/Ms que atende a todas as condi95es
de habilita9う o no Processo Licitat6rio n。 1891/2018‑Edital de Pre95o PreSenciai n。

024/2018
Por ser verdade, o signatano assume responsab‖ idade civ‖ e
criminal pOr eventualfa!sidade

―̲̲̲̲,̲̲̲̲de

Nome e ntmero da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

de 20̲̲

ANEXO iV‐

MODELO DE DECLARAcA0

(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papol timbrado do licitante)

DECLARAcAO DE OBSERVANCIA AO ART.7,:NC:SO XXXⅢ
DA CARTA MAGNA.

(NOME
inscnta

nO

DA EMPRESA

cNP」 ノ
MF n°
no

,

sediada

_,

Bairro

a

RuaiAv.

cep:

declara a estrita observAncia ao Principio

Municipio de

7, inciso )(XXlll da Carta Magna, e estou ciente de que
eventual revelagSo da infringOncia A regra, acanetare a imediata inabilitagdo ou
desclassificagSo do PREGAO PRESENCIAL No 024/2018, como a rescis6o do
Constitucional do art.

Contrato Administrativo que venha a firmar com o Municipio de Sidroldndia/MS.

‐̲̲̲̲,̲̲̲̲ e

de 2o

Nome e n0mero da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

′
イ

ANEXO V‐ MODELO DE DECLARAcA0
(Este anexo 6 um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAcAO ACE:TE TEOR ED:TAL
(NOME DA EMPRESA)
inscnta

nO

Municlpio de

cNP」 /MF n。

sediada

no

_,

-

_,

a

Rua/Av.

cep:

Baino

declara, sob as penas da Lei, de que conhece e

aceta o teor completo do Edlal de PREGAO PRESENCiAL N。

024′ 2018,

ressa!vando‐ se o direito recursal,bem como de que recebeu todos os documentos e

inforrna9oes necessanas para o cumpnmentO integral das obnga9oes ottetO da
ncita950

‐̲̲̲,̲̲̲,de

nome e n[mero da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

de 20

ANEXO V:‐
(Este anexo

,0

MODELO DE DECLARAcA0

um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAcAO FATOS:MPED:TiVOS

(NOME DA EMPRESA)
inscnta

nO

cNP」 /MF n。
no

Municipio de

sediada

_,

a

Rua/Av.

cep:

Bairro

declara para os devidos fins, sob as

penalidades cabiveis, que nao haver fatos impeditivos quanto a nossa participagSo

em licita@es ou contratag6es com a AdministragSo Priblica Federal, Estadual e
Municipal.

‐
'一――'de
―

nome e n0mero da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

de 20

PREFEITURA MUiNIICIPAし

DE

SIDROLADIA
^

ANEXO V‖ ¨MODELO DA PROCURAcAO PART:CULAR
rEsre arexÒυ modero e deve ser rerfo em pape′ flmbrado do rlclranfe e cο m flrma recon力eclda e
apresentada Fora dos enveropes de prOρ ο
sras e dOcυ menra9ぅ の

PROCURAcAO PART:CULAR

OUTORGANTE: (nome, enderego, razdo social, etc.)

OUTORGADO:
OBJETO:

(nome e qualificagSo do representante)

Representar a ouToRGANTE perante o MUNiCiP:O DE
SiDROLANDiA/MS no PREGAO PRESENCiAL N●

PODERES:

024ノ 2018.

Para pЮ nuncia← se em nome daく NOME DA EMPRESA), bem
como fornular ofertas e lances de pre9os verbais, assinar as
respectivas atas, registrar oco綺 ncias, forlnu!ar irnpugna90es,
interpor recursos, desistir de recursos, e praticar todos os demais
atos inerentes a Sess50 P̀b‖ ca do Certame

Local, data, razio social, nome e assinatura do representante legal.

7
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ANEXO VⅢ・ M:NUTA DE CONTRATO
CONTRATO N。

2018.
ノ

nl齢 Ъ 鴨 醤 躙『 糧
SIDROLANDiA ― ESTADO DE MATO GROSSO
∬

酔

罷

:「 ∬

DO SUL E A EMPRESA

''.

Pela presente CONTRA-TA9AO PUBLICA que entre si fazem de um lado, o

MUNICIPIO DE SIDROLANDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Pessoa
Juridica de Direito P0blico lnterno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o no
, com sede administrativa localizada na Rua S5o Paulo, no 964,
centro, nesta cidade de SidrolindiaiMS, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal, o Senhor Marcelo de Arafijo Ascoli, brasileiro, casado, m6dico, portador
da Cё dula de!dentidade,RC n°
SSP/ e inscntO nO cPFノ MF sob n。
residente e domiciliado i Rua
no
centro,
nesta cidade
SidrolSndia/MS, aqui denominada simplesmente de
CONTRATANTE,e a empresa,
Pessoa Juridica de Direito
PnvadO, inscnta nO cNP」 /MF sob o no
estabelecida na Rua
n'_,
Bairro _,
-MS, neste ato
na cidade de
representa<ia pelo seu proprietdrio, o Senhor,
portador da C6dula de ldentidade RG no
SSP/_, e do CPF/MF sob no
residente e domiciliadoら Rua
,n° ̲̲̲̲̲'Bairro̲,na
cidade
-MS, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o
presente CONTRATO, mediante as cl6usulas e condig6es a seguir:

_,

de

_

de

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO 6 firmado em deconOncia da
homologagSo do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, exarada em despacho
constante no PROCESSO ADMINISTRATM
12018, na modalidade de
PREGAO PRESENCIAL No _/2018, nos termos di Lei Federal no 1O.S2O]O2 ctc
Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redagio dada pela Lei
Federal no 8.883 de 08 de junho de 1994.

N.

DA LEGISLA9AO APLICAVEL: Aptica-se a este

instrumento contratual as
disposiE6es da Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterag6es e
atualizag6es da Lei Federal no 8.883 de 08 de junho de 1994, em especial para

a

e integral execugio do presente CONTRATO.
Relativamente ao disposto no presente coNTRATo, aplicam-se subsidiariamente
as disposig6es da Lei no 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor.
dirimir os casos omissos

cLAusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO: O objeto deste lnstrumento contratual 6 a
qresta-gao de servigos visando o preenchimento do quadro efetivo do Municipio de

-

sidrolEndia
Estado de Mato Grosso do Sul, mediante admissdo funcional na forma
estabelecida no inciso II do artigo 37 da constituigao Federal, mediante recebimento
de taxa de inscrigSo, conforme especificag6es neste instrumento contratual, na

´
ι
ク

proposta de pregos da Contratada e nos anexos do Edital de Preg6o Presencial que
deu origem a este Contrato.

sio

-

Dos DocuMENTos ApLtcAvEtS:
partes
integrantes deste CONTRATO, os documentos a seguir discriminados, cujo inteiro
teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua
transcrigao ou anexaqao:
cLAusuLA SEGUNDA

l. Ato convocat6rio -

EDITAL DO PREGAO PRESENCTAL No _/2018 e seus
ANEXOS, bem como a Proposta de Pregos e os Documentos de Habilitag6o da
CONTRATADA e demais elementos integrantes do PROCEDIviENTO
LICTTAT6RIO;

ll. Os documentos referidos no item anterior sdo considerados suficientes para, em
complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensdo, e desta forma,
regerem a execugSo adequada do CONTRATO ora celebrado.

-

cLAusuLA TERCE|RA Do REGTME DE ExEcugAo:
CONTRATO ser6 executado sob a forma de execug6o indireta.
CLAUSULA QUARTA
CONTRATANTE,

- DA

nscalizacaO deste CONTRATO.

o

objeto deste

Fica designada peta
para a gestSo, acompanhamento e a

FtSCALtzAgAO:

l.

A CONTRATADA fiscalizard a execug6o do objeto deste coNTRATo, e verificar6
o cumprimento das especificag6es solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de
conesponderem ao desejado ou especificado.
ll. A fiscalizagSo pela CONTRATANTE n6o desobriga a CONTMTADA de sua
responsabilidade quanto d perfeita execugio do objeto deste CONTRATO.
lll.A aus6ncia de comunicag6o por parte da CoNTRATANTE, referente a
inegularidades, ou falhas, nio exime a CONTRATADA das responsabilidades
determinadas para a execugeo do objeto deste CONTRATO.
lV. A CONTRATADA permitir6 e oferecerd condig6es para a mais ampla e
completa fiscalizaqSo, fomecendo informag6es, propiciando o acesso a
documentagSo pertinente e atendendo irs observag6es e'exigEncias apresentadas
pela fiscalizagSo.

CLAUSULA QUINTA

- DAs RESPoNSABTLIDADES DA CoNTRATANTE:
constituem responsabilidades da CoNTRATANTE, al6m das demais previstas para
o objeto deste CONTRATO ou dele deconentes:
I'

Prestar todas as informag6es e esclarecimentos atinentes ao objeto, que sejam
solicitadas pelos propriet6rios ou empregados da CONTRATADA;

ll. cumprir

com todos

CONTRATADA;

os

compromissos financeiros assumidos

com

a

lll.Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas na execugdo do objeto deste CONTRATO;

7/

siBrbrliibix@
lV.

Notificar a CONTRATADA, por escrito e com anteceddncia, sobre multas,

penalidades e quaisquer d6bitos de sua responsabilidade;
V. Fiscalizar a execugSo do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a
sua execuqao, para fins de ajustes ou sua suspensSo.
Coordenar, acompanhar e supervisionar a execugSo das atividades do
concurso p0blico, garantindo
observ6ncia dos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, efici6ncia, economicidade e transpar0ncia.
Vll. Subsidiar a CONTRATADA com informaE6es necessdrias d realizag6o das
atividades.
Vlll. Participar, em conjunto com a CONTRATADA, da an6lise e aprovag5o dos
Editais.
perfil profissional desejado, com sugest6es de conte0do
Levantar
programdtico e bibliografia de interesse da CONTRATANTE, se for o caso, junto aos
gestores das unidades administrativas detentoras das vagas disponiveis no quadro
de pessoal.
X. Responsabilizar-se pela disponibilizagSo dos locais de aplicagSo das provas
escrita, pr6tica e de titulos, bem como de equipamentos para a realizag?,o da prova
pr6tica.
Responsabilizar-se pela disponibilizagSo de local para realizagdo de inscriESo,
dqueles que n6o tenham acesso a internet.
Xll. Responsabilizar-se pela publicaqSo de todos os Editais normativos do concurso,
os avisos, os comunicados e os demais atos relacionados as diversas etapas do
certame, na imprensa oficial do Municipio.
Xlll. Manter contatos permanentes com a CONTRATADA, durante o decorrer do
processo para mediar informag6es/esclarecimentos que se fizerem necess6rios.
XlV. Comunicar d CONTRATADA todas as ocon6ncias de que tenha conhecimento
e cuja resolugSo esteja na responsabilidade da licitante vencedora.

Vl.

lX.

a

o

Xl.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
Constituem responsabilidades da CONTRATADA, al6m das demais previstas para o
objeto deste CONTRATO ou dele deconentes:
CLAUSULA SEXTA

-

I. Elaborar os Editais normativos do concurso, os avisos, os comunicados e os
demais atos relacionados as diversas etapas do certame, submetendo-os a
aprovagSo da ComissSo de Concurso P0blico.
ll. Responsabilizar-se pelo recrutamento e formag6o das bancas examinadoras para
elaborar e corrigir as provas a serem aplicadas e examinar eventuais recursos.
lll.Manter absoluto sigilo, inclusive em relag6o aos servidores do Municipio de

Sidrol6ndia - Estado de Mato Grosso do Sul, no que se refere ir elaboragio,
reprodugSo, guarda, transporte, distribuigSo e seguranga das provas a serem
aplicadas, cujo acesso ds informag6es pertinentes ficar6 restrito ds pessoas

respons6veis pelo trabalho.
Disponibilizar sistema de inform5tica para fins de recebimento das inscrig6es
dos candidatos.
V. Disponibilizar, com pessoal treinado, para dar informaq6es acerca do certame e
para que os interessados, que n5o tenham acesso, possam realizar suas inscrig6es
eletronicamente.

lv.

̀/メ

Vl.

Abster-se de dar publicidade acerca de quaisquer informag6es referentes ao
concurso, o que somente poderd ser feito ap6s pr6via e expressa autorizagdo da
Comiss6o de Concurso P0blico.
Vll. Responsabilizar-se pelo exame e resolug6o de consultas e recursos interpostos
em qualquer fase do concurso, submetendo as decis6es ds inst6ncias que vierem a
ser definidas nos editais normativos do concurso e, uma vez resolvidas as quest6es,
dar conhecimento formal d comissSo de concurso p0blico, inclusive com a entrega
dos atos praticados.
vlll. Prestar assessoria t6cnica e juridica ir comissdo de concurso publico e ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia
Estado de Mato Grosso do Sul, de forma a orient6-los e auxilid-los na elaborag6o de
respostas a interpela@es e ag6es judiciais e extrajudiciais que deconam do
concurso e desde que digam respeito aos servigos objeto deste Edital.
Elaborar e aplicar as provas escritas, com quest6es in6ditas, e prdticas,
bem como as provas de titulos, garantindo o sigilo e seguranga indispensdveis a
lisura do concurso.
X. lnstruir fiscais das provas escritas e pr6ticas, garantindo, no minimo, um fiscal
porsala e um Coordenador de local.
Atender as solicitag6es da comissdo de concurso priblico com vista ao
aperfeigoamento dos serviqos de que trata este Edital e seus anexos.
Xll. Responsabilizar-se pela correta alimentaq6o dos dados do slcAp sistema de
controle de Atos de Pessoal do Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso do

-

lX.

xl.
Sul.

Xlll. Responsabilizar-se pela confeca6o dos cademos de provas, com impressio de
primeira qualidade, em quantidade igual ou maior do que o nrimero de candidatos

inscritos.
XlX. Prestar todo e qualquer atendimento ao candidato inscrito.
x. Manter contatos permanentes com a comiss6o de concurso p0blico, durante o
decorrer.do processo para mediar informag6es/esclarecimentos que se fizerem
necess6rios.
cumprir com todos os prazos e condig6es estabelecidos neste coNTRATo;
Xll. Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omiss6es ou erros na
elaborag6o de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para
a CONTRATANTE;
Xlll. cumprirtodas as Leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos preju izos decorrentes de infraqoes a que houver dado
causa;
XlV. NEo transferir ou ceder, a qualquer titulo, os direitos e obrigag6es decorrentes
deste coNTMTo, ou tituros de cr6ditos emitidos por era e -sem aceite, como
s_{a{i", fianga, ou outra forma qualquer de 6nus, sob pena de rescis6o unilaierar do
CONTRATO;
XV' Manter durante toda a vig6ncia do coNTRATo, em compatibilidade com as
obrigag6es a serem assumidas, todas as condig6es de habiritag6o e quarificagdo
exigidas no Ato Convocat6rio.

x!'

CLAUSULA SENMA

-

DAS OBRIGA96ES, SOCIAIS, COMERCTAIS E FISCAIS:
constitu_em_obrigaq6es da coNTRATAba, atem das demais previstas para
o objeto
deste CONTRATO ou dele deconentes:

｀
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l.

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenci6rios e obrigag6es
sociais previstos na legislagSo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sald6-los
na 6poca pr6pria, vez que seus empregados n5o manter6o vinculo empregaticio
com a CONTMTANTE;
ll. Assumir a responsabilidade por todas as provid6ncias e obrigag6es estabelecidas
na legislagSo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrOncia da
esp6cie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigos ou em
conexSo com eles, ainda que acontecido em depend6ncias da CONTRATANTE;
lll.Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas a este CONTRATO, originariamente ou vinculados por preven$o'
conexSo ou continencia;
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
deste CONTRATO.
V. A inadimpldncia da CONTRATADA com refer€ncia aos encargos estabelecidos
nas condiqdes anteriores, n5o transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poder6 onerar o objeto desta licitag6o, razSo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com a CONTRATANTE.

lV.

GLAUSULA OTTAVA - DAS DESPESAS: N5o haver5 bloqueio de dotagSo
orgament6ria a ser onerada, em virtude que os pagamentos d CONTMTADA serSo
realizados atrav6s dos valores das taxas de inscrig6es efetuados pelos pr6prios
candidatos.

cLAusuLA NoNA - Do pRAzo DE vrcENclA E DA PRoRRocAgAo:

Este
(cento
em
pelo
periodo
dias
corridos,
e
oitenta)
de 180
CONTRATO ter6 vig6ncia
virtude da alimentagSo do SICAP/TCE-MS, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos
periodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislagSo pertinente e a
necessidade da prorrogagSo, devidamente justificadas nos termos da legislagSo em
vigor, conforme Lei Federal no 8.666/93, com as alterag6es e atualizag6es da Lei
Federal no 8.883/94.

l.

O prazo estimado para a organizaqSo, elaborag6o e aplicagSo do concurso
ser6 de no m6ximo 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da emissSo da
Ordem de lnicio de Servigos, podendo ser prorrogado a crit6rio da AdministragSo.

CLAUSULA DECIMA - Do vALoR E Do PAGAMENTo:
l. Os servigos prestados pela empresa CONTRATADA serSo remunerados atrav6s
do montante apurado com as taxas de inscrigdes do Concurso Prlblico.
ll. Pela prestagSo dos servigos t6cnico-especializados a CONTRATADA receber6
diretamente dos candidatos inscritos a importdncia de 100% (cem por cento) do
valor das inscrigSes.
lll.As taxas de inscrig6es corresponderSo aos seguintes valores:
a) Nivel Superior: R$ ....... (..... ......);
b) Nivel M6dio: R$ .. .....(............);
c) Nivel Fundamental Completo: R$ ....... (...... ........);
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V. A empresa CONTRATADA disponibilizar6 sistema pr6prio de cobranga, onde os
candidatos possam realizar suas inscrig6es utilizando a rede banc6ria e ainda casas
lot6ricas ou correios.

CLAUSULA DECTMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE: Este CONTRATO nao sofrer6
qualquer reajuste, mantendo-se fixo e irreajust5vel.

- DAS PENALIDADES: Pela inexecug5o total ou
parcial do objeto deste CONTRATO, a CONTRATANTE, poder5 garantida a pr6via
defesa, aplicar d CONTRATADA as seguintes sang6es:
cLAUsULA DEGIMA SEGUNDA

l.

Advert6ncia;

ll. Multa de 10% (dez

por cento) sobre o valor estimado da contratagSo, recolhida no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicag6o oficial;
lll.SuspensSo tempor6ria do direito de participar de licitaESo e impedimento de
contratar com a AdministragSo Priblica, pelo prazo de at6 02 (dois) anos;
lV. DeclaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag6o P0blica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou at6 que seja
promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que
ser6 concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o ptazo da sangSo aplicada com base no
subitem anterior.
V. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida forga maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficar6
isenta das penalidades mencionadas.
Vl. Al6m das penalidades citadas, a CONTRATADA, ficar6 sujeita ainda, ao
cancelamento de sua inscrigSo no Cadastro de Fomecedores da CONTRATANTE e,

no que couber, ds demais penalidade referidas no Capitulo lV da Lei Federal

no

8.666/93.

Para efeitos de aplicagSo de multas, considera o valor estimado de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).

cLAusuLA DEctMA TERCEIRA - DA RESctSAo corurneruAl: A inexecugao
total ou parcial deste CONTRATO, enseja a sua rescisSo pela CONTRATANTE, com
as consequ6ncias previstas nos artigos 77 e 80 da Lei Federal no 8.666/93, sem
prejuizo da aplicagSo das penalidades a que alude o artigo 87 da mesma Lei;

l. Constituem motivos para rescisSo os previstos no artigo 78 da Lei Federal no
8666/93 e alterag6es posteriores.
ll. Nos termos do art. 79 da Lei Federal n" 8.666/93, a rescisSo contratual poder6
ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos l, Xll e XVll do artigo 78 da Lei Federal no 8.663/93;
b)

Amigiivel, por acordo entre

as

partes, mediante autorizag6o escrita

e

fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja convenidncia
da CONTRATANTE;

グ
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c) Judicial, nos termos da legislagSo;
lll.Quando a rescisSo ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
Federal no 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser6 esta ressarcida
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos
pagamentos devidos pela execugdo deste CONTRATO at6 a data da rescisSo;
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICASAO DO EXTRATO: A PUbI|CAESO
do presente instrumento, em extrato, na lmprensa Oficial do Municipio, licari a
cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislaqSo pertinente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA NovACAo: A nao utilizagao, por qualquer das
partes, dos direitos a elas assegurados neste CONTRATO e na Lei em geral e a n5o
aplicagSo de quaisquer sang6es neles previstas nao importa em novagSo a seus
termos, n5o devendo, portanto, ser interpretada como ren0ncia ou desist6ncia de
aplicagSo ou de ag6es futuras sendo que todos os recursos postos A disposig6o da
CONTRATANTE serSo considerados como cumulativos e n5o alternativos, inclusive
em relagdo a disposrtrvos /egars.

CLAUSULA SEXTA

- DA CESSAO OU TRANSFERENCN: O

pTesente
CONTRATO n5o poder5 ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente.

CLAUSULA DEGIMA sExTA - Do FoRo: Fica eleito o Foro da Comarca de
Sidrol6ndia - Estado de Mato Grosso do Sul, com ren0ncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde j6 eleito pelos Contratantes
como domicllio, para que nele exercitem e cumpram todos os direitos e obrigag6es
decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento judicial
que a CONTRATANTE ou a CONTRATADA derem causa, conerSo por sua conta,
al6m do principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os
honor6rios advocaticios, mesmo em caso de purgagSo de mora.

E por estarem avindos e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO,
em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, na presenQa de 2 (duas) testemunhas
instrument6rias.
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/ Marcelo de Ara0jo Ascoli
Prefeito Municipal
Contratada
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Empresa Contratada
Contratada

Testemunhas:
Nome:
CPF n':
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CPF n°
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