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MENOR PRECO POR I「 EM
O ⅣШ

CIPIO DE SIIbROLANDIA‐

MS,atrav6s do Dcpartamento dc Licita9お

c Compras,por htem

dc seu PrcgOclro O■ clal,dcJgnado pcla Portarla n° 647/2017,publに ada no Di面 oO■
dal do Municっ

io

io,tOm

publicO,para conhccimcnto dos intercssados,quc rcali7Ari licita9aO na modalidade PREGAO PREttNCIAL,

tipo me■ or pr"O por item visando fOnlnar o Sistcma dc RcgistrO de Prc9os da Admhistra9aO Piblica Munici―
pal para conmta96cs hturas c dc acOrdO cOnl as condi95es cstabe!ecidas nestc cdital e scus anexos

△△LttШ ra Ja scssiO mlClal do processo‖ citat昴 O acOntcccM as o8h00min dO dia 28 de maio de 2018,na
sala de reuniao do Dcpartamento dc LicitaciO c compras.na Rua S,O Paulo.N° 964、 CENTRO,fEP

79170‑000.SIDROLANDIA‐ MS

Caso a sessao priblica de Pregdo n6o seja finalizada at6 as llh00min
da data prevista acimq a pregoeiro
marcard para o dia seguinte a continuagao da sessao publica a partir das 07h00min,
no mesmo enderego.

Nao havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a abertura do certame na
data marcada, a sessao ser6, automaticamente, transferida para primeiro
o
dia ritil subsequente, no mesmo
honirio e local estabelecido no preimbulo deste Edital, desde que
nio haja comunicagao do pregoeiro em
contr6rio.

‐ 電憲 虞童守章∵f世詈鶯十軍躍豊留讐f聟警登安型守響雫響申」ギ■■0堕面
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Municipal、 htpp:〃 w̲sidrOlandia ms Aov br/no link

liciacё es''

1.I Lei Federal n 8.666/93 e alterag6es;
1.2 Lei Federal n" 10.520102;
1.3 Lei Federal no 8.078/90 C6digo de Defesa do
Consumidor;
1.4 Lei Complementar no 123/06
1.5 Lei Complementar

n

l47ll4;

1.6 Decreto Municipal n" l0l /13
I .7 Demais disposig6es contidas neste
Edital_

タ
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2. DO OBJETO DA

-3

i

LICITACAO

2.1 - O objeto da presente licitagao 6 a selegio da proposta mais vantajosa para a administragno piblica,
objetivando o registro de pregos para " Aquisigio de leites e suplementos para atender pacientes assistidos
pelo NASF, pacientes judiciais e pacientes carentes - em atendimento a Secretaria Municipal
de Saride,,.
2.2 - O Registro de hegos serii formalizado por interm6dio da Ata de Registro de Pregos,
na forma do Anexo
VI, nas condig6es previstas neste edital.
2.3 - A quantidade constante do Anexo II 6 para efeito de registro por unidade de prego.

2'4 - Os pregos registrados neste procedimento terilo validade de l2(doze) meses, partir
a
da data de publicageo do extrato da Ata de Registro de pregos.
3. DAS CONDIC6ES
3.1

-

or panrlcpa

Poder5o participar deste pregeo quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compativel com o objeto deste pregdo;
3.1.2

-

Atenda os requisitos

e exig6ncias constantes deste

Edital e seus anexos;

3'1'3 - Para credenciamento neste PREGAo, ser6 exigido o Certificado
de Registro Cadastral (cRC) desta
Prefeitur4 compativel com o objeto da licitaglio, devendo o requerimento
e a relagao de documentos serem
protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura
das 07:00hs as 1 l:00hs de segunda-feira a sexta-feira, at6
o terceiro dia ritil anterior a data de abertura dos envelopes;
OBS: Nio ser6o aceitos os documentos enviados via correio ou
e_mail.
3.2

-

N6o poderdo concorrer neste pregio:

3.2.I

-

Cons6rcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigio;

3'2'2

-

Empresa que esteja suspensa de participar de licitagdo realizada
pelo Municipio de Sidrolandia-MS.

3'2'3

-

Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar
com a Administragao priblica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigio;

3'2'4 - Direta ou indiretamente' empresa ou firma
mercantil individual constituida por servidor ou dirigente
de 6rgio ou entidade contratante ou respons6vel pela
licitagao, nos termos do art. g., Inciso III, da Lei Fedenl no 8.666/93;

/
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4.DO CREDENCIAIIIENTO
4.1

-

Para fins de credenciamento junto a Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante dever6 enviar um representante munido de documento que o credencie d participagio, respondendo este pela representada, devendo,

ainda, no honirio indicado no preAmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente.
4.2 - O credenciamento far-se-6 mediante a apresentageo dos seguintes documentos:

4'2'l - No caso

de diretor' sricio ou proprietirio da empresa licitante que comparecer ao local, develi
comprovar a representatividade por meio da apresentagilo: de ato constitutivo, estatuto ou conhato
social, do
documento de eleigdo de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial
ou no cart6rio de
pessoas juridicas, conforme o caso (c6pia autenticada na
forma do subitem 8.4), caso em que a pregoeiro
podere autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4'2'2 - Tratando-se de procurador deveri apresentar instrumento priblico ou particular
de procuragio, com
firma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular ofertas e lances de pregos pratic6r
e
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 credenciado poderi representar apenas uma licitante, salvo, nos casos
de representagao para

itens distintos.

4'3 - No momento do credenciamento deverd ser apresentada DeclaragSo
de Habilitagao conforme Anexo III,
e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Lei Federal no lO.52O/2002,
dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos da habilitaqro, podendo o credenciado
ou representante preencher a declaragro no
momento da abertura da sess6o.

4'4 - A empresa licitante somente poder6 se pronunciar atrav6s de seu representante
credenciado e ficar6

obrigada pelas declarag6es e manifestagdes do mesmo.

4'5 - O representante legal da licitante que nio se credenciar perante
o Pregoeiro e Equipe de Apoio ou cujo
documento de credenciamento esteja irregular, ficani impedido
de participar rtas fases de lances verbais, de
negociagio de pregos, de declarar a intengio de interpor recurso,
enfim, para representar a licitante durante a
reunido de abertura dos envelopes Proposta ou Documentageo
relativa a este preg6o, caso em que ser6 mantido o seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenagao
das propostas e aprofao do ,"no,
pre9o.

4'6' As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos
termos do an. 12 dalei comprementar no
123/06 e devido i necessidade de identificagdo pelo
Pregoeiro, deverro credenciar-se acrescidas das ex-

z?
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pressdes

"ME'

ou "EPP"

i

sua firma ou denominagio, a ser expedido em data

nio

superior a 30 (trinta)

dias.

4.6.f - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caracteizar| rentincia expressa e consciente, desobrigando o hegoeiro, dos beneficios da Lei Compleme
rf 123/06 apliciveis ao
^tN
presente ceriamel
4.7 - O representante podeni ser substituido por outro devidamente cadastrado;
4.8 - Cada credenciado poderi representar apenas uma liciante;
4.9 - A n6o apresentageo ou a ndo incorporagdo do documento de credenciamento
mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

nio inabilitara

a licitante,

4'10 - Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documentagio necessfria
dentro do prazo estipulado, participafti do Pregio com a primeira proposta apresentada quando
do inicio dos trabalhos, devendo
estar ciente que estari renunciando a fase de lance, de negociag6o
e a interposigeo de recursos.

4.fl

- CRC

-

Certificado de Registro Cadastral;

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5'1 - At6 o dia, honirio e locais fixados no preimbulo deste Edital, a licitante
dever6 apresentar i Equipe de
Apoio, juntamente com a Declaragio de Habilitagio (conforme Anexo
III), a proposta escrita e a documenta-

9io, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes extemas e frontais,
em caracteres destacados, al6m da razao social do licitante, se os mesmos
n6o forem timbrados, os seguintes
d

izeres:

PREFEITURA MUNICIPAI DE
SIDROLANDIA-MS
PREGAO PRESENCIAL N" 016/2018
REGTSTRO DE PRECOS
EI\TVELOPE PROPOSTA

SIDROLANDIA. MS
PRf,GAO PRESENCIAL N" 016/2018
Rf,GTSTRO DE PRf,qOS
ENVf,LOPE DOCUMENTAqAO

6. DA PROPOSTA DE PREqOS

6'l - A proposta
teristicas:

contida no Envelope Proposta devere ser apresentada com as seguintes
informagoes e carac-
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6.1.1‐ Emitida por computador ou datilografada,dc prefe

ras,ac

ncit redigida com clareza9 sem emendas,rasu‐

scimos ou entrelinhas,devidalllente datada e assinada comO tamb6nl rubricadas todas as suas folhas,

vedadas cota"es altemajvas
6.1.2‐ A licitante deveM indicar o pre9o uni伍 Ho poritem,confonne Anexo II deste Edital,marca do prcldu―

to e ao■ nal a indica9お dO total geral da proposta cm algansmo ou por extenso,os pre90s para aquisi

o de

Produtos,deveぬ o sob pena de dcsclassinca91。 respeitar o limite de Pre9o estabelecido no Telll=o de Refe―

rencia.(ANEX01)
6.1.3‐ Somente serお acdtos prc9os cOtados cm moeda nacional,ou sl■

em Real(RS),em algansmos arか

bicos
6.1.4‐ Nos pre9os cOtados deveぬ 。estar inclusOs todos Os custos diretos e indiretos,compreendendo os im‐

postOs,taxas,fretcs,e as despesas decorrentes do fomecimento,bem aind■ deduzidos quaisquer dcscontos
que vcnham a ser cOncedidos
6.1.5‐ Os pre9os devcrお scr cotados com,no m翫 imo,duas casas d∝ im」 s,

s‐

Virgula e a proposta devera

contcr as rnarcas dos itens,sob pena de dcsclassinca9a。

6.1.6‐

O valordo iem infonllado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERENCIA

DO RESPECTⅣ O

rrEM,cOnfonlne Anexo l destc Edital

6.1.7‐ A61tima folha deveM cstar carimbada cOm o CNPJ/MF da empresa licitante

6.1.8‐ Deve indicar o prazo de entrega dos prOdutos,nお

supeHor a 03 o
Secretaria Municipal de saide,obedccida a quantidadc solicitada

s)dias iteis,ap6s a solicim

O da

6.1.9‐ Deve infO::‖ ar o prazo de validade da proposta que nぉ podeM serinfedor a 60(sesSenta)dias,Con̲

tados da data de abcmra dOs cnvelopes de prOposta

6.2 ‐A apresenta9お da prOposta impHcaM plena aceita9お
, por parte da licitante, das condi96es
estabelecidas nestc edital

63‐ Ёde

inteira responsab‖ idade da prOponcnte O pre9o c demais condi96es apresentadas

6.4‐ Caso os prazOs estabelecidOs nos sublens 6 1 8 e 6 1.9,nao estttaln indicadOs na pЮ

scrao cOngderados cOmo acdtOs peL Hcitantc para efelo dejulgamentO
6.5‐ Nao sc admiti
unit由 Hos

post Os mCSmos

propOsta elaborada cm dcsacOrdo com os tellllos dcste Edital,ou quc aprescntar prc90s

inexequiveis,simb61icos, ims6rios Ou dc va10r zerO, incompatfveis com os prc90s dc insumos e

salttrios de mercadO acrcscido dOs rcspectivOs encargOs

′
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6.5.1 - Apresentar j unto d proposta impressa" cd ou pen drive, contendo proposta emitida
er
atrav6s do sistema
de cotageo.

6.6 - As Propostas de Pregos poderio ou nao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para cada
item constante do Anexo I deste edital.

7.DO JIJLCA■ IENTO E CLASSIFICA

O DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preAmbulo 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 documentagio de habilitagio.

7'2 - O Pregoeiro proceder6 d abemtra do Envelope no0l, contendo a Proposta
de Pregos Escritas ordenandoas em ordem crescente de pregos e, em seguida, fari uma an6lise prdvia
dos pregos, observando a exatideo
das operagoes aritmdticas que conduziram ao prego total, procedendo-se is correg6es
de eventuais erros,
tomando como corretos e adotando como crit6rio de aceitabilidade o prego

(unitirio por Item".

73 -

Durante o julgamento e andlise das propostas, serii verificada, preliminarmente,
a conformidade das
propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital,
devendo ser classificadas para a etapa

competitiva, ou seja" fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente
a esses requisitos
em especial o disposto no item 6.7 e 6.7.1

.

7'4 - Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro
selecionar6 as propostas para fase de
lances, observando os seguintes crit6rios:
a) classificar6 a licitante autora da proposta de menor prego por
item e todas aquelas apresentad.rs com pre90s sucessivos e superiores em aG 5yo (cinco por cento), em relagio ao menor prego ofertado, disposto
em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem
da etapa de lances verbais, nos
termos do Artigo 44, 92" da Lei Complementar 123/2006.
b) nio havendo pelo menos 03 (tr€s) propostas na condigio
definida na alinea anterior, serio selecionadas as propostas que apresentar€m os menorcs pr€gos, ate
o miximo de 03 (t€s), incluindo a primeira classificadq quaisquer que sejam os pregos ofertados, observado
o subitem 6.I .6;

c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas
para a fase de lances realizarem-se 6 o
sorteio para definir a ordem da apresentagio dos lances.
7'-4'1 - No caso de empate nos pregos' ser6o
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
ntmero de licitantes.
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7.5 - O Pregoeiro convocar6 as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentageo de lances verbais' de forma sucessiv4 de valores distintos e decrescentes, iniciando.se pelo autor da proposta de maior
prego, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.
7.6 -

o

Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderii estabelecer o intervalo minimo entre os lances, para agilizar a sessio.

7'7 - Na fase de lances verbais serd permitido o uso de celulares pelos representantes para
eventuais consultas telefibnicas, os quais disporio at6 o miiximo de 03 (tr6s) minutos, por consulta.

Em observincia i t,ei Complementar Federal no123t2006 de 14.12.2006, na presente licitagio
seni
assegurad4 como crit6rio de desempate, prefer6ncia de aquisigdo para as microempresas

7'8

-

e empresas

pequeno porte.

7'E'l -

de

Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e
i proposta mais bem classificada.

empresas de pequeno porte sejam superiores at6 5oZ (cinco por cento)

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-i da seguinte forma:
7'9'l - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada seni
convocada para apresentar
nova proposta, inferior dquela considerada vencedora do certame,
prazo
no
mriximo de 5 (cinco) minutos
ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusio.

7'9'2 - N6o ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem
7.9.1 deste Edital, serio convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese
do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem classificatG
ria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei
Complementar Federal n.123l2006 de
14.12.2006).

7'9'3 - Na hip6tese do nao registro de pregos na forma do subitem
7.9 deste Edital, o objeto licitado ser6
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame ($ lo do art. 45 da l-ei complementar
Federal n'l 2312006 de | 4.12.2006).
7'10 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando
convocado pelo pregoeiro, implicar6L a exclus6o da
licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do
tltimo prego apresentado p,ela licitante, para efeito de

ordenagdo das propostas.

7'l I - N6o podeni haver desistencia dos lances ofertados,
sujeitando-se a licitante desistente
previstas neste Edital.

ds penalidades

7'12 - N6o havendo mais interesse das licitantes
em apresentar lanc€ verbal, ser6 encerrada a etapa competi-

tiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo
criterio a"

MrNon pR,qo poR rrEM.
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7.13

-

Cumprido o disposto do item 7.12, para fins de celeridade do processo, ser6 aberto o envelope de habilitagao do licitante vencedor.

7'14 - A crit6rio da Administragiio Ptblica poderd ser solicitada amostra dos produtos ao licitante detentor da menor proposta.

7.15 - Quando solicitada a amostra dever6 ser apresentada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7'16

- Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor prego for desclassificada, frente
ao desatendimento das especificagdes tdcnicas exigidas neste Edital e seus anexos, pela
e
analise de amostras que poderio ser solicitadas, a critdrio do 6rgno licitador, o Pregoeiro proceder6 d anrilise da proposta
colocada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificagao,
at6 que
uma atenda

cias.

is

exig€n-

'17

- Declarada a vencedora da licitagio e n5o havendo interposigao de recurso
ou solicitag[o de amostras, o Pregoeiro fani a adjudicagio do objeto i vencedora" com imediata
emissao da confirmag6o, que discriminar6 e documentare as condig6es especificas para a contratagdo7

8. DA

IIABILITAQAO E SEU JULGAMENTO

8'1 - Para habititageo neste Pregao, ultrapassada a fase
de lances e negociagio com a pregoeiro, na forma do
item 7.13, a licitante, detentora da merhor oferta, dever6
comprovar, mediante apresentagao no ENVELopE
n'o 02, os documentos a seguir relacionados, entregues
de forma ordenada e numerados, de pref-e€nci4 na
seguinte ordem' de forma a permitir a maior rapidez na
confer€ncia e exame correspondentes:
8.1.1 - Documentagdo relativa

i HABILITAqAO I]RfDICA:

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

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com
suas alterag6es ou a respectiva consolidagio,
se houverem, devidamente registrado, em se tratando
de sociedade comercial e, no caso de sociedade por

a96es, acompanhado de documento de eleigflo de seus
administradores; ou ainda

c) lnscrigio 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
empresajuridica como s6ciajunta-se para a habilitagdo o
CNPJ da respectiva empresa.

e) Decreto de Autorizaqeo, em se hatando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
e ato de registro de autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgio competente, quando a atividade
assim o exigir.
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Obs: os documentos constantes no item acima noderi ser disDensado caso tenha sido apresentado
na
etapa de credenciamento.

E.1.2

- Documentageo relativa d REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a)

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

b)

Alvani de Localizagiio e Funcionamento ou Alvari de Licenga e Funcionamento,
expedida pelo
6rgao competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, para
exercer atividade pertinente com
o objeto licitado, que esteja dentro do prazo de validade. No caso
do Distrito Federal, a licenga dever6 ser
fomecida pelas Administrag6es Regionais.
c) Prova de inscriqiio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativa ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade
e compativer com o objeto ricitado;

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

e) Prova de regularidade com a Fazenda P(blica Estadual (Certidno
Negativa de Ddbitos

Gerais,
compreendendo todos os tributos de competdncia do
Estado), emitida pelo 6rgao competente, da localidade
de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma
da Lei.

l) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal,
compreendendo D6bitos Mobiliririos

6rios, onde for sediada a empres4 com validade na data
da realizagdo da licitagdo;

e

Imobili-

g) Prova de regularidade rerativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de servigo (FGTS), fomecido pela
Caixa Econ6mica Federal, de acordo com a Lei n.. g.036,
de i I de maio de 1990.

h) Prova de inexistancia de d6bitos inadimplidos perante
a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagio da certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT),
expedida pelo Tribunal Superior do TrabalhoTST, de acordo com a Lei n.. 12.440, de 07 de julhode20li.

i)

Alvari

de Licenga Sanitdria (ALs) de titularidade da empresa
licitante, expedido pelo 6rgro com-

petente da esfera Estadual ou Municipal
da sede da licitante.

8.13 -DOCUMENTACAO RELATTVA A
QUALIFICACAO TECMCA:
8'l'4 - Atestado de Capacidade T6cnica, fornecido por pessoajuridica

de direito priblico ou privado, declarando que a licitante executou ou esta executando
satisiatoriamente servigos pertinentes e compativeis ao
objeto desta licitagEo, devendo informar o nivel
de satisfagao com a execugao dos mesmos.

--2t
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I - Para atender o disposto

acima 6 necess6rio que o Atestado permita a identificagao da pessoa que o estii
emitindo, portanto, deveri ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razio social, CNPJ,
enderego, telefone e com identificagio do signalirio, assinatura do responsiivel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados

emitidos por empresa de iniciativa privada, n6o sereo considerados aqueles emiti-

dos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente;

a)

Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo gmpo empresarial da empresa proponente, empre-

sas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma
pessoa fisica oujuridica que seja socio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente,

somente os atestados necessdrios e suficientes para a comprovag6o da
qualificagio t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens que comprovar6o as exig6ncias.

8.2

- DOCT]MENTACAO Rf,LATTVA A QUITT,MTCACAO ECOXo}rICO-FINANCEIRA
a) Balango patrimonial e demonstrag6es contiibeis do fltimo exercicio social, jri exigiveis e apresentados
na forma da- lei, que comprcvem a boa situasio financeira da empresa, reda,ii a sua'substituigdo por
ballgetT ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hii mais

de 3 (tr€s) meses da data de apresentag5o da proposta. Devindo vir acompanhadL de c6pia
dos termos de
abertura e de encen-amento do Liwo Diririo do qual foi extraido, contendo o ntmero
de registro da Junta
Comercial, bem como a identificagSo da assinatura do titular ou represenante legal da empiesa
e do

con-

tabilista responsivel pela escrituragio.

a.l ) Quando se tratar de pessoajuridica constituida sob a forma de sociedade an6nima,
admitir-se-6 a
apresentageo do balango. patrimonial devidamente registrado, acompanhado de c6pia
da respectiva

‐

publicagto em Diririo Oficial.

a'2) As empresas com menos de 0l (um) ano de exercicio social de exist€ncia devem
cumprir a exigencia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de
Abertura ou do fltimo Balango
Patrimonial levantado.

a'3) Somente serdo v6lidos o Balango Patrimonial e Demonstragdes Conlibeis do riltimo
exercicio
financeiro.

a'4) Poderao ser exigidas das empresas para confrontagio com as Demonstrag6es
Contibeis, as informagoes prestadas d Receita Federal.

b̲1)A anllise da qua‖

■caφ o ecOn6micO― inanceira scM feita da seguinte fonlla:

b2)SOlvencia Gcral(SG)
Onde:

SG=

>1

)+PassivO Exig市 elさ Longo Prazo
11

″
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b'3) Estario habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior a I (um)
no indice(SG).
8.2.1 - Ce(idiio negativa de fal6ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica;
8.2.1.1 - Alvar6 de autorizagio sanili.ria emitida pelo 6rgio responsivel pela vigildncia sanitiiria, em vigor na
data de aberOrra do certame.

8.2.2 - Declaragio, observadas penalidades cabiveis, de superveniEncia de fatos impeditivos da habilitagio,
conforme Anexo [V deste Edital.

8.23 - Declaragito da licitante de que n6o possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de l8
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho,
salvo na condigflo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso
Constituigio Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

XXXIII do a(igo

7o da

8.2.4 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 6rgio priblico, deverio
estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que neo conste expressamente
seu prazo de
validade, considerar-se-io vrilidos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissio.
8.3 - Sob pena de inabilitagio, todos os documentos apresentados para habilitageo deverao
estar:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com nrimero do CNpJ e com o enderego respectivo;
b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverEo 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 Pregao podedo ser apresentados em original, por qualquer
processo de
c6pi4 autenticado por cart6rio competente ou pelo Pregoeiro, ou publicagno em 6rgao da imprensa
oficial.
8'4'1 - os documentos de habilitagio poderio ser autenticados pelo Pregoeiro
ou pela Equipe de Apoio a
partir do original at6 is ll: 00 horas do tiltimo dia itil que anteceder
a data marcada para abertura dos
envelopes Proposta e Documentageo;
E.4.2

- Ser6o aceitas somente c6pias legiveis;

8,43 - Nio ser6o aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
8'4'4 -

o

dtivida

e

Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original
de qualquer documento, sempre que tiver
julgar necessririo.

8'5 - com relagSo

i

documentagao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa
ou empresa de

l2
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pequeno porte, a mesma devereo apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrigao (art.43 da Lei 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 restrina
comprovagio
da
regularidade
96o
fiscal, serJhe-6 assegurado o prazo de 5 (cinco) dias fteis, com termo
inicial a partir da publicagio do aviso de resultado, prorrogiveis por igual periodo, a crit6rio da Administra-

95o Ptiblica" atrav6s do Pregoeiro, para a regularizagio da documentagao, pagamento ou parcelamento do
ddbito, e emissio de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa ($ l" do art.
43 da Lei Complementar Fe de.al n'12312006 de 14.12.2006 alterado pela Lei Complementar Federal 147
de

07 de Agosto de 2014).
8.5.2 - A n6o regularizagio da documentagio, no przvo concedido, implicani decadencia do direito
tageo, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 8l da Lei Federal n 8.666193 de 21.06.1993,

i

contra-

sendo facultado d Administragio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para a assinatura
do
contrato, ou revogar a licitagio ($ 2" do art. 43 da Lei Complementar Federal no 123/2006
de 14.12.2006).

8'6 - Ap6s examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitagio das licitantes,
mediante confronto com as condigdes deste Edital, ser6o desqualificados
e nio aceitos aqueles que n6o
atenderem is exigdncias aqui estabelecidas.
8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poder6 fixar-lhes prazo
o
de 0g (oito) dias
fteis para a apresentagao de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitat6rio.

8'7'l - Serio

exigidos para reapresenhgao apenas os documentos desqualificados e nio aceitos;

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

9.DO RECURSO E DA In41PUGNA

9'l - Qualquer

interessado poder:i atd 02 (dois) dias rlteis antes da data fixada para
abertura da sessdo de
processamento do PregSo, solicitar esclarecimentos, provid6ncias
ou impugnar o presente Edital, sob pena de
decad6ncia de faz6-lo administrativamente.

9'2 - No caso de impugnagao a petigao dever6 ser protocolizada
no Protocolo Geral do Municipio contendo
os documentos necessi{rios para a perfeita identificagdo da impugnante,
bem como de documentos onde seja
possivel a verificagio da capacidade de representagIo
do signatririo, sob pena de nio conhecimento;
9'3 - Acolhida a impugnagSo ao ato convocat6rio,
ser6 designada nova data para realizagio do certame, com
a devida publicidade, inclusive das alterag6es,
se houverem.

z
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93.1 - Ndo sendo possivel a decisio administrativa pertinente antes da data fxada para a realizag6o deste
Pregdo, deveri o impugnante participar normalmente do certame at6 que haja o m6rito relativo a
impugnagSo.

9.4 - A manifestageo da intenqao de interpor recurso, pleiteada pela licitante dever6 ser feita o pregoeiro
imediatamente ap6s a declaragio do(s) vencedor (es).

-A

9'5

licitante na sua manifestagdo explicitani, necessariamente, a motivagao consistente que ser6

liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidini pela sua aceitagdo ou n6o.
9.6 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengio de interpor recurso pela licitante, implicar6
na
decad6ncia desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto d (s) licitante (s) vencedora (s).

- Admitido o recurso, a licitante teri o prazo

9'7

de 03 (tres) dias riteis para a apresentaglo das raz6es

recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estare disponivel is demais licitantes
classificadas, para impugnrilo ou nio, apresentando suas contrarrazoes em at6 03 (tr6s) dias riteis, contados do t6rmino do prazo
da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cart6rio dos autos do preg6o.

9'E

- As licitantes

que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficarno intimadas
realizagdo deste Pregio.

a fazi-lo

desde a reuniio de

9'9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receber6 o recurso, declarando
o seu efeito suspensivo, e encaminhar6
Procuradoria Juridica para aniilise e parecer, sendo a decisio proferida pela
autoridade competente
respons6vel pela homologagio da licitagio.

i

9'r0

-o

9'11

-

provimento quanto ao mdrito do recurso pela autoridade competente
implica
invalidagio daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.

tio

somente a

Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade
competente poder6 adjudicar o objeto do Pregio i licitante
vencedora, e em consequ6ncia homologar o
procedimento licitat6rio.
岬

A DE RECISTRO DE PREcOS

10'1 - Homologada a licitaqio ser6 formalizada a Ata de Registro
de pregos, documento vinculativo
obrigacional de fomecimento, onde constarao os pregos a
serem praticados, com caracteristicas de
compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem
celebrar contrato para fomecimento
dos

produtos, nas condiqoes definidas neste edital
e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que
aceitarem fomecer os produtos pelo prego do primeiro
menor prego, obedecido dL ordem de classificagdo e os
quantitativos propostos.

14
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10.2 - o Pregoeiro convocari formalmente as fomecedoras, com antecedBncia minima de 03 dias fteis,
informando o local, dia e hora para a reuniio e assinatura da Ata de Registro de pregos.

10.2.f - O prazo acima citado podeni ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pela fomecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
ComissSo de Licitagao.

lOJ - Colhidas

ds assinaturas, o Departamento de Licitag6es e Compras providenciari a imediata publicagao
da Ata no Diri.rio Oficial do Municipio.

10'4

- As

empresas com pregos registrados passareo a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de

Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

l0'5 - Caso a fomecedora primeira

classificada, ap6s convocageo, nao comparecer ou recusar assinar a Ata

de Registro de Pregos, sem prejufzo das cominagdes a ele previstas neste edital, o pregoeiro
convocar6 as
demais Iicitantes, na ordem de classificagio.
10.6

-

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagdo para a
assinatura de Ata de Registro de pregos e Fomecimento, as licitantes
estareo liberadas dos compromissos
assumidos.

l0'7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vig6ncia l2(doze) meses,
a contar da data de
publicagdo de seu extrato.
DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ll'f '

A Ata de Registro de Pregos serri utilizada pela

Usudrias da Ata.

ll'2

Secretaria Municipal de Saride na qualidade de

- Caber6 a Usuriria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo
conhole do cumprimento

de todas as obrigag6es relativas ao fomecimento, inclusive
apiicagao das sang6es previstas neste edital.

l13 - As Usu6rias

da Ata deverdo informar ao 6rgao Gerenciador do Sistema de
Registro de pregos, do nio
comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de
empenho ou instrumento equivalente, conforme o
caso, visando i convocagio dos remanescentes e aplicagio
daspenalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

ll'4 - Poder6 utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgio ou entidade de outros municfpios
que
nio tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao Gglo
Gerenciador do Sistema de Registro de
Pregos deste Municipio.

グ
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11.4.1 - As Ades6es previstas na forma do item acima n6o poderio exceder ao quintuplo do quantitativo
de
cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgios participantes,
independente do ntmero de 6rgdos neo participantes que aderirem.

1r'5 - O Registro de Pregos ser6 formalizado por interm6dio da Ata de Registro de pregos, na
forma do
Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.

1r'6 - O Municipio de Sidroldndia nflo se obriga a firmar contratagoes oriundas do Sistema Registro
de
Pregos, ficandoJhe facultada a utilizageo de outros meios para aquisigio
de item, respeitada a legislagdo
relativa ds licitagdes, sendo assegurado ao beneficiiirio do Registro
de pregos preferencia em igualdade de
condig6es.
12. DO

FORNECIMENTO, DO LOCAL DE

ENTREM

12'l -

Cada fomecimento deveri ser efetuado mediante solicitaglo por
escrito, formalizada pela Secretaria
Municipal de Saride dela devendo constar: a dat4 o valor unitiirio
do fornecimento, a quantid;de pretendida,
o local para a entrega, o prazo, 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.

l2'2 - A(s)

fomecedora(s) classificada(s) ficani

(io)

obrigada(s)

a

atender as ordens de fomecimento

efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo
se a entrega dos produtos ocorrer em data posterior
ao seu vencimento.
12.3 -

12'3'1

-o

prazo de entrega ser6 conforme solicitagio do
6rgdo/entidade requisitante,

nio

ultrapassar 03(tres)dias da data de recebimento da nota
de empenho ou instrumento equivarente.

podendo

12'3'2 - o recebimento dos produtos se efetivani,
em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei g.666193,
mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo
das
Provis6rio";

especificagdes, mediante ..Termo de Aceite

b) Definitivamente, ap6s a verificag5o da qualidade,
quantidade, caracteristicas, especificag6es dos produtos,
e conseqiiente aceitagio pera equipe respons6vel,
no prazo miiximo de 05 (cinco) dias, ."diurr" ..Termo
de
Aceite

Definitivo,'.

´０
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12.3.3‐ Scrう o rccusados os produtos quc niO cstcJa em perfeito estado e que nao atendam as espcciica9oes

constantes ncstc cdital c/Ou que naO estcJaln adequados para consurno

12.4‐

Caso《 s)fOme∝ dOra(s)。 lassiflcadls)cm primeiro lugar nao rcceber Ou nio rcJrar a nota dc

cmpenhO Ou instrumcnto cquivalente, nO prazo dc 05 (cincO)diaS itCis, a Administra9五

o convocaM a
scgunda classiicada para cfetuar o fomccimentO,c assim succssivamcntc quantO as dcmais classincadas,
aplicadas aos faltOsOs as penalidadcs cab市 cis
12.6‐ A scgunda classiflcada s6 poderi fOmccer a Admlllistra9五

。quando a p● rncira ciassincada tlver scu

rcgistrOjunta a Ata cancdada.
12.7‐ Os produtOs,。 bJctO desta licita9お
,dcveぬ O ser entrcgues acOmpanhados dc notas iscais distintas,ou
S● ■

dC acordo cOm a Ordem de uI‖ za9お ,dda dcvendo cOnstar o nimero da Ata de Rcgお
tro dc Pre9os,0

prOdutO,O valor unittriO,a quantidade,O va10r tOtal e o local da cntregち

お￡
F:滉9肌 翼
澱ir:LuT:滋

ittζ :覧111讐 8彿

12'10 - As despesas relativas

i

a16m das dcmais cxigencias lcgais

u‖ :rhialllent,nO que coubetぉ

entrega dos produtos corerao por conta exclusiva da usuiiria da
ata_

13.DA CONTRATA
l3'1 - As

obrigaq6es decorrentes do fornecimento dos produtos
constantes do Registro de pregos ser6o
firmadas com o Municipio de Sidrolandia" observada
as condigoes estabelecidas neste edital e no que disp6e
o ari.62 da Lei Federal no. 8.666/93, e ser6 formalizada
atrav6s de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando
a entrega neo envolver obrigagSes futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato
de fomecimento, quando presentes obrigagoes

futuras.

r3'l't

- A Ata de Registro de Pregos (Anexo

mantidas na sua integralidade.

13'2

-o

vI)

6 parte integrante deste edital, cujas condig6es deverao ser

prazo para a rethada da nota de empenho
e/ou assinatura da Ata seni de 05 (cinco) dias fteis,

contados da convocagdo.

13'3 - os quantitativos de fomecimento seI6o
os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observardo
obrigatoriamente os valores registrados em
Ata de Registro de pregos.
13'4 - A licitante vencedora nio poderii subcontratar
subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
o objeto da presente licitagdo.
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14. DO

PREqO E

l4'1 - Os pregos registrados serio fixos

e ineajustiiveis durante a vigencia da Ata de Registro de pregos.

l4'2 - Na ocorrencia do prego registrado tomar-se superior ao prego praticado no mercado, pregoeiro
o
notificani a fomecedora com o primeiro menor prego registrado para
o item visando i negociagdo para a
redugao de pregos e sua adequagao ao do mercado, mantendo
o mesmo objeto cotado, quaridade e

especificag6es.

143 - Dando-se por infrutifera a negociagio de redugSo dos pregos, pregoeiro
o
formalmente desonerar6

fornecedora em relagio ao item e cancelar6 o seu registro,
sem prejuizos das penalidades cabiveis.

l4'4 '

simultaneamente procederi a convocagdo das demais
fomecedoras, respeitada
classificagio visando estabelecer igual oportunidade de
negociagio.

a

a

ordem de

l4'5 - Na ocorrdncia
Sidrolindia
15. DO

-

de cancelamento de registro de prego para o item podera prefeitura
a
Municipal de
MS, solicitar nova ricitagio para a aquisigao ao proauo,
sem que caiba direito de recurso.

PAGAMENTO

l5'l - o

pagamento' decorrente do fornecimento
dos produtos desta Iicitagao, ser6 efetuado mediante crddito
em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento definitivo dos produtos,
ap6s a apresentagao da respectiva documentagio
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme disp6e o art.40. inciso XrV, alinea,.a;,
combinado com o art. 73, inciso rI, alinea..b,,, da Lei no
8.666193 e alterag6es.

l5'2 - os

pagamentos somente serao efetuados
ap6s a comprovageo, pela(s) fornecedora(s), de que se
encontra regular com suas obrigag6es para com
o sistema de seguridade social, mediante a apresentagao aas
Certid6es Negativas de Ddbito com o INSS e
com o FGTS.

l5'3 - ocorrendo erro no documento

da cobranga, este seni devolvido e o pagamento ser6
sustado para que a
fomecedora tome as medidas necess6rias, passando
o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data

da reapresentagio do mesmo.

l5'4 - caso se constate eno ou irregularidade na nota
fiscaufatura,
crit6rio, podeni devolv€-la, para as devidas
corregOes, ou aceitdJa.

o

Departamento de compras,

l5'5 - Na hip6tese de devoluqio, a nota fiscal/fatura
ser6 considerada como
atendimento das condigoes contratuais.

a

nio apresentada, para fins

seu

de

15'6 - Na penddncia de liquidagio da obrigagno
financeira em virtude de penalidade ou inadimpl6ncia
contratual o varor ser6 descontado da fatura
ou creditos existentes em favor da fomecedora.
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15。

7 ‐A Administra9ao Municipal nう o pagara sem quc tenha autonza9,o pr

compromissO quc lhe vcnha a scr cobradO diretamcnte por tercciros,sc」

ia c fo‖

1lal nenhm

am ou nao institu195es flnanceiras

16.8 ‐Os eventuais encargos inancciros, prOccssuais c outros, decorrentes da hobscrvancia. pCla
FornccedOra de prazO de pagalncnto,sctt de sua cxclusiva resPOnsabilidade
15.9‐ Fta cstabelcddO O pcrcentual dc」 uroS dC 6%(sclS por cento)aO an。
,na hip6tcse de mora por parte da

contratantc
‐

16. DAS SANCoES

16'1

ADMIMSTRATTVAS

-

Pelo descumprimento total da obrigagio assumida, caracterizado pela recusa
da fomecedora em
assinar o contrato' aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido
t:tt:luldo os.casos previstos em rei, devidamente informados e aceitos, ficari a fomecedor4 juizo

Org6o Gerenciador do Sistema de Registro de pregos, sujeito is
seguintes penalidades:
r - Multa de 2o/o (dois por cento) sobre o valor constante
da nota de empenho e/ou contrato;

a

do

II - Cancelamento do prego registrado;

III - Suspensio

temponiria de participagao em licitagio e impedimento de
contratar com a administrageo por

prazo de at6 05 (cinco) anos.

16'2 - As sang6es previstas nos incisos anteriores poderio
ser aplicadas cumurativamente.
16.3 - Por atraso injustificado na execugao do objeto:

I - Multa morat6ria de l% (um por cento), por dia ritil, sobre
o valor da prestageo em ahaso at6 o d6cimo dia;

II - Rescisio unilateral do contrato

se

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

III - Cancelamento do prego registrado.
16'4 - Por inexecugao total ou execugio irregular do
contrato de fomecimento ou de prestagio de servigo:

I - Advertencia, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa

de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente
d parte neo cumprida ou da totalidade do
fornecimento nio executado pela fomecedora;

III - SuspensSo temponi'ria de participagdo em liciagao
e impedimento de contratar com a administrag6o por
prazo de at6 05 (cinco) anos;
19
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IV - DeclaragSo de inidoneidade

para licitar ou contratar com a Administragio priblica Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que
seja promovida a reabilitagio perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade.

16'5 - A penalidade de multq estabelecida no inciso II, podeni ser
aplicada juntamente com as sangoes
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 so d;rqi
g.666193.
Federal no

16'6 - Apresentagio de documentagio falsa, nio manutengeo
da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretari sem prejuizo das demais cominagdes legais:

I-

suspensSo temporiria de participagdo em licitagdo
ou impedimento de contratar com a Administragio de
at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do certificado
de Registro Cadastrar deste Municipio.

16'7 ' A empresa que nio recolher as multas tratadas
nos incisos anteriores no prazo maximo de 05 (cinco)
dias iteis contados da notificagao ensejani tamb6m a
aplicag6o da pena de suspensao temporeria de
participaqao em licitagdo ou impedimento
de contratar com a Administragao priblica deste Municipio,
enquanto nio adimplida a obrigaglo.
16'8 - Fica garantido a fornecedora o direito pr6vio
da citagio e de ampla defesa, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias fteis, contados
da notificagdo ou publicagio do ato.

16'9 - As penalidades somente poderio ser relevadas
ou atenuadas pela autoridade competente, mediante
aplicagio do principio da proporcionalid ade, em
razao de circunstancias fundamentadas em fatos reais e
comprovadas, desde que requeridas por escrito
e no pritzo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que
for notificada da pretensao da Administragio pfiblica
deste Municipio da aplicagio da pena.
16'10 - As penalidades aplicadas serio, obrigatoriamente,
anotadas no certificado de Registro Cadastral
deste Municipio.

16'll - competiri

a Secretaria Municipal de Saride, na qualidade
de detentora da Ata de Registro de pregos a
l7.l e szus incisos, e no inciso l, subitem 17.3.

aplicagdo das penalidades previstas no subitem
16'12 - A penalidade estabelecida no inciso

III do subitem 16.4 seni de competencia exclusiva da autoridade
mrixima da Prefeitura Municipar de Sidrol6ndia
- MS, facurtada a ampla defesa, na forma e no prazo
estipulado no subitem 16'8, podendo a
reabilitagao ser concedida mediante ressarcimento
dos prejuizos
causados e depois de decorridos o prazo
de sangdo minima de 02 (dois) anos
16'13 - o 6rgdo Gerenciador do Sistema
de Registros de Pregos,
do cumprimento das obrigagoes relativas ao
fomecimento

na qualidade de respons6vel pelo controle
cabeni d aplicagio das demais penalidades

previstas no instrumento de convocagao.

20
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16'14 - As import6ncias relativas ds multas devereo ser recolhidas d conta do
Tesouro do Municipio de
Sidrolandia, Estado do Mato Crosso do Sul.

17.DO CANCELA■ IENTO DO PREcO REGISTRADO
l7'1 ' A Ata de Registro de Prego ser6 cancelad4

automaticamente, por decurso do prazo de vig6ncia ou
quando nio restarem fornecedoras registradas e, por
iniciativa da Prefeitura Municipal Sidroldndia quando:

17'l'1 - A licitante n6o formalizar o contrato decorrente do registro pregos
de
e/ou neo retirar o instrumento

equivalente no pmzo estipulado ou descumprir exigencias
aa
aceitrivel;

l7'l'2 - ocorrer qualquer

ea

ae Registro de pregos, sem justificativa

das hip6teses de inexecugio totar ou parciar do instrumento
de ajuste;

l7'l'3 - os pregos registrados apresentarem-se

superiores ao do mercado e n6o houver 6xito na negociag6o;

17'1'4 - Der causa a rescisao administrativa do
ajuste decorrente do registro de pregos por motivos elencados

no art. 78 e seguintes da Lei n. g.666/g3;

17.1.5 - Por razio de interesse priblico, devidamente
motivado.

17.2

-

Cancelado

o

Registro de prego induzirii na convocagio da fomecedora
com classificagio

imediatamente subsequente.

173‐ S∝iasscguradO O cOntradit6■ 。 e a ampla dcfesa dO intcressadO,nO respectivo processO,nO prazO dc
05(cinco dias itds,contados da nOtinca9ぉ

。
u publica9お

18.DA DOTAcAo oRcAⅣ ENT
,ntc licita9ぅ

。cOrreぬ o a cargo da Sccrctaria Municipal

os PrOgralnas dc Trabalho c ElcmentOs de Dcspcsas

I匙 躙
19. DAS DISPOSICoES

[∫ :鋼

Faぉ
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∞
・

∝S

FINAIS

19.1 ̲ scぉ dcsclalil'Cadas as prOpOstas ql,sc Opuscfm a quaisquer dispOsitivOs iegais vigcntes,quc
consignarem descontOs cxccsSiVos Ou manifestamcl
sirnhハ
lir^ :irris6rio
。ス.:^^、 ^^̀^^彙 ̲
simb6lico,

J
,
ou cotagio de
valor zero.

I盤

ntc inexcqu市 eis, prc90 giOba1 0u unittriO por iOtc
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l9'3 -

Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administragio, no interesse
da administraglo, anular ou
revogar' a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao,
observada as disposig6es contidas no

art.49

19'4

-

dal*i

n.8.666193 e arts.

l7e lg do Decreto Municipal n. l15/2013.

Ap6s a apresenhgao da proposta, nlo cabeni desist6ncia, salvo
motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pelo pregoeiro.

l9'5 - As licitantes sao

respons6veis pela fidelidade e legitimidades das informag6es
e dos documentos
apresentados em quarquer fase da licitagio, bem
como, pero custo da preparagdo e apresentagio dos
documentos, independentemente do resultado do processo
licitat6rio.
19'6 - Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que impega a realizaglo do certame na
data marcada, a sessao ser6 automaticamente transferida
para o primeiro dia ritil subsequente, no mesmo honirio
e
local anteriormente estabele€ido, salvo comunicageo
ao contnlrio.

l9'7 - Na contagem dos prazos estabelecidos

neste edital e seus anexos, excluir-se-6 o dia de inicio
e incluirse-6 o do vencimento. 56 iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente.

l9'8' o

desatendimento de exigencias formais nio essenciais,
n6o importani no afastamento da licitante,
desde que seja possiver a aferigao de sua quarificagio
e da exata compreensio de sua proposta, durante a
realizagio da sessio ptblica da licitagdo.

l9'9' As normas

que disciplinam esta licitagSo serao sempre
interpretadas em favor da ampliagiio da disputa
entre os interessados, sem o comprometimento
dos principios que regem a lei.
19.10.

o

ato de homologagro do procedimento
neo confere o direito d contratageo.

l9'11' os

casos omissos serdo resolvidos pelo (a) pregoeiro
(a) com base na legislagiio vigente.

19'12' os envelopes contendo a "documentagao
e propostas" eliminadas do certame ficario a
disposigio dos
prazo m,ximo de r5 (quinze) oias,nt"ts
ao

[:H,::,T"

"n.",,**]i";,;il;,;;#lJJo""roao.".uo

19'13' Qualquer ato declarat6rio nio_ apresentado
em qualquer fase do tomeio licitat6rio, podendo
o
credenciado representante preencher
a decraragio no mo,,*,o i" ."r.ao.
19'14' As decisoes do pregoeiro ser6o
consideradas definitivas somente ap6s homologagio
do procedimento
pelo Secret6rio Municipal de
Satrde.

19'15' Informag6es ou esclarecimentos
adicionais sobre a presente licitagio somente
serii admitidas por
escrito' enderegadas o pregoeiro, cujo
enderego e nua sao iauro n" g64,centro,
,
cEp 7g170-000, neste
22
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Munに わiO, at6 o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes
7h00min as l3hOOmin horas.

Rctrn壺 =sendo quc scM cObnda a taxa no vJOr de RS 30.00
convocat6rio

し

Hn●

Jあ .3扇

I

e

II

no honirio de

:姦 孟::こ こ:=高 [百 五

19'17' Fica eleito o foro da cidade de Sidroldndia, Estado
de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer
outro' por mais privilegiado que seja para processar as quesrdes resultantes
desta licitageo e que nao possam
ser dirimida administrativamente.

SidrOlandia̲Ms,14 dc maiO dc 2018

ク

RENATO

VA SANTOS

Secret{rio }lunicipal de Fazenda, Tributageo
. e Gesteo Estrat6gica

‐

つ＾

/
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PROCESSO ADMINISTRATTVO NO 162412018

PREGAO PRESENCIAL

NO 016/2018

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: Registro de pregos para " Aquisigilo de leites e suplementos para atender pacientes assistidos pelo
NASF, pacientes judiciais e pacientes carentes - em atendimento a Secretaria Municipal de Saride", com
fomecimento parcelado e de acordo com as especificagdes e as respectivas quantidades constantes no Anexo
II deste Edital.

JUSTIFICATIVA: Atender

os pacientes assistidos pelo NASF, pacientes judiciais e pacientes carentes.

PRAzo nr:ixruO PARA oS FoRNECIMENTOS: 03 (trcs)

dias rireis a contar da solicitagao da Secre-

taria Municipal de Sarlde.

ADJIJDICACAO DO OEIETO: menor prego por item.
obs: o pedido das mercadorias serdL de acordo com a necessidade atrav6s de ordem de compra.
No momento
da entrega do produto sen{ verificado as quantidades e condigdes dos produtos,
as.i. como prazo de validade e embalagem, caso esteja em desacordo com o produto licitado seniL devolvido
e o fomecedor e o mesmo

devera efetuar a troca.

PRDQOS R"EFERENCIAIS PARA

CRITfRIO DE ACEITABILIDADE:

Sob pena de desclassificagio os valores dever6o respeitar os seguintes pregos
m6ximo para cada item, a seguir

elencados:
Item
Ol

UND

Produto

I FORTINI (DANONE)

-

QTD

VLR
UNT

VLR TOTAL

MARCA

42,30

1522,80

DANONE

Su-

pJemento nutricional infantil,
I

I rico em energi4 vitaminas

e

I minerais. isento de gluten.
Ingredientes: proteina isolada

do soro do leite (whey protern), xarope de milho hidrolisado, 6leos vegetais (6leo de
palm4 6leo de girassol e 6leo
de canola), sacarose, galacto-

LATA
40oG

oligossacarideo (GOS), L-

leucin4 fosfato de

c6lcio,

carbonato de c6lcio, pectin4
fosfato de magnisio, L-valina,

frutooligossacarldeo (FOS),
cloreto de colina, L-isoleucina,
cloreto de s6dio, vitaminas C e
E, ascorbato de sodio, vitami-

I
I

I
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na D, sulfato fenoso e de
zinco, vitamha Bl2, niacina,
sulfatos de magndsio e cobre,
pantetotenato de c6lcio, vitamina b6, biotina, 6cido f6lico,
vitaminas A e 82, selenito de
s6dio, carotenoides ( B carote-

no, A

caroteno, Iicopeno,

luteinE y, caroteno, zeaxantina) vitamina 82, selenito de
ヽ

s6dio, cloreto de cromo, molidato de s6dio, iodeto de potiissiom vitamina K, emulsificante lecitina de soja aromatizante, edulcorantes acesulfame de
potAssio e sucralose.

Autos da A96o:

08025J9-

62.2017.8.t2.0045

NEOCATE LCP(DANONEn
- F6rmula infantil para lacten-

tes e de seguimento para lactentes e/ou criangas de primeira infincia destinada a necessidade dietotenipicas especificas com restrigao de Iactose e
d base de aminodcidos liwes.
Ingredientes: xarope de glicose, 6leos de coco, agafrdo e

soja; L-arginin4 L-aspartato,
‐

L-leucin4 L-acetado de lisina,
fosfato de c6lcio dibiisico, Lglutamina, L-prolin4 citrato-

tripot6ssio, L-valina, Lisoleucina, glicin4 L-treonina,

L-tirosina, L-fenilalanina,

L_

serina, L-histidina, L-alanina,
L-triptofano, cloreto de s6dio,

L-metionina, aspartato

LATA
400G

209,9o

25 188,00

de

magndsio, cloreto de magndsio, citrato de cdlcio. bitan,ro
de colina, sulfato de zinco, L-

carnitin4 niacin4 vitamina E,

pantotenato de c6lcio, sulfatos
de mangan€s e de cobre, vitaminas 86, 82, Bl e A, iodeto
de potdssio, cloreto de romo.
ricido folico, selenito de s6dio.

molibdato de s6dio, vitamina
K. D-biotin4 vitaminas D3 e

Bl2,

emulsificante Csteres de

iicido citrico e 6cidos graxos
com glicerol. Contdm fenilala_

dna. Nao

contdm

/
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galactose, sacarose, frutose

e-

gI● ten

Autos

da

A,10:

o80245,

61.2017.8.12.0045

Autos da

A910:

o80003多

49.2018.8.12.0045

:雰

柵 Ё
州肌癬

de nutrigio enteral ou oral

d

base de peptideos, normocal6-

rico quando em diluiqdo pa&ao. INGREDIENTES: mat-

ー

todextrina, proteina do soro do
leite hidrolisada obtida do leite
de vac4 scarose, triglicerideos

de cadeira mddi4 amido

de

batata, 6leo de canola, 6leo de

girassol. carbonato de ciilcio,
hidroxido de potrissio. dcido
fosforico, ricido citrico, cloreto
de sodio, hidroxido de sodio.
clorero de magnCsio, bitanara-

lo de colina, vitamina C, cloreto de c6[cio, taurin4 camitina,

sulfato ferroso, Vitamina E.
sulfato de zinco, vitamina A.

LATA

NESTLE‐
180,79

400G

17355,84

JtlN10R

nracln4 pantotenato de cdlcio,
vrtamina D, sulfato de manea_
n€s. vitamina 86, sulfato de
cobre, vitamina Bl, vitamina

ー

82, 6cido f6lico, iodeto de
potdssio, selenito de s6dio.
cloreto de cromo, molibdato
de s6dio. vitamina K, biotina.

vitamina B 12, emulsificante
lectina de soja e aromatizante.
Neo contdm gltten. Aldrgicos:
contdm derivados de leite de
soja.

Autos da Agno:
J

NUTREN

0g0177&

t.20t 7.8.12.0045

SILVA SANTOS
e Gesteo Estrat6gica
26
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_3

I

FORNECEDOR
oBJETo: Registro de pregos para a selegio da proposta
mais vantajosa para a Administragio priblica,
objetivando aquisiglo de leites e suplementos pu.u
ut"nd., pacientes assistidos pelo NASF, pacientes judici-

ais e pacientes carentes

-

em atendimento a Secretaria Municipal de
Saride.

‐―‐ヽ
ヽ 、
レ‐ ■
｀Vlヽ Lノ
・・
・・

δu―

plemento nu翻 ciOnal infantil.

●
co em energia,vitammas e
‖
翼lLteFettte縄 悲乳
鳳ill凛 歴
t冊 7淵
sado,
:

6leos vegetais (6leo de
palm4 6leo de girassol e rileo
de canola), sacarose. galacto_

oligossacarideo (GOS). L-

leucina, fosfato de ciilcio,
carbonato de c6lcio. pectina,
‐

fosfato de magn6sio, L-valina,
(FOS),
Ａ
Ｔ
Ａ
﹂
Ｇ
０
０
４

cloreto de s6dio, vitaminas C e
E, ascorbato de s6dio, vitami-

na D, sulfato ferroso e de
zinco, vitamina Bl2, niacina.
sulfatos de magndsio e cobrepantetotenato de cdlcio. vira_
mina b6. biotina, dcido f6lico.
vitaminas A e 82, selenito de
s6dio, carotenoides ( B carote_

no. A

caroteno, Iicooeno-

luteina, y. caroteno, zeaxantina) vitamina 82, selenito de

s6dio, cloreto de cromo, moli_
dato de sodio, iodeto de poriis_
srom vihmina K, emulsifican_
te lecitina de soja aromatizante, edulcorantes acesulfame de

potdssio e sucralose.
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NEOCATE LCP(DANONEl

-

F6rmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes e/ou criangas de primei-

ra infancia destinada a

neces-

sidade dietoteripicas especificas com restrigio de lactose e
d base de amino6cidos liwes.
Ingredientes: xarope de glicose, 6leos de coco, agafrao e
‐

soja; L-arginina, L-aspartato,

L-leucina, L-acetado de lisina,

fosfato de ciilcio dibrisico, L-

glutamina, L-prolina, citrato-

tripotiissio, L-valina,

Lisoleucin4 glicina, L-heonina,

L-tirosina, L-fenilalanina, L-

serina, L-histidina, L-alanina.
L-triptofano, cloreto de s6dio,

L-metionina, aspartato

de

magnisio, cloreto de masnd_
sio. citrato de c6lcio. bitairiro
de colina, sulfato de zinco, L-

LATA
400G

camitina, niacina, vitamina E,
pantotenato de c6lcio, sulfatos

dc mangancs e de cObre,vra‐

Ininas B6,B2,Ble A,iodct。

出∬憲1&星 L胤 籠酬&

‐

molibdatO de s6diO, vitamha
K,D― biOtha,vitaminas D3 e
B12, emulsincante ёstcres de
acido cftricO e acidos graxOs
com ghcerol cOnt̀m fenilala―

轟 ユa淵留庶∬l
t。

gitten

Autos da

A,3o:

o80245ゝ

61.2017.8.12.0045

Autos da

A,lo:

o80003,

49.2018.8.120045

皿ぎ
ゴ
瓢需
:歌
de nutrigio enteral ou oral
d

base de peptideos, normocal6_

rico quando em diluiQao Da_
drio. INGREDIENTES: mal-

todextrin4 proteina do soro do

LATA
400G

Ieite hidrolisada obtida do leire
de vaca, scarose, triglicerideos

de cadeira mddi4 amido

de

6leo de canola, 6leo de

/
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I girassol, carbonato de c6lcio
I ni*oxiao de porissio, 6cido
I fosf6rico, Acido cirrico, cloreto
I de sodio. hidroxido de s6dio,
I cloreto de magndsio, bitartara-

‐

I to de colina. vitamina C- cloreI to de c6lcio, taurina, carnitha.
lsulfato fenoso, Vitamina Elsulfato de zinco, vitamina A,
I niacina, pantotenato de cdlcio,
I vitamina D, sulfato de mangaJ n€s, vitamina 86. sulfato de
I cobre, vitamina Bl, vitamina
I 82, 6cido f6tico. iodeto de
pot6ssio, selenito de s6dio,
cloreto de cromo. molibdaro
de s6dio, vitarnina K, biotina,

Bl2, emulsificante
Iectina de soja e aromatizante.
Nao contdm gltten. Aldrgicos:
contdm derivados de leite de
vitamina

soja.

Autos da Aqilo:

080177&

31.2017.E.r 2.0045

TOTAL

TOTAL GERAL DA PROPosTA:
‐

―VALIDADE
―LOCAL

DA PROPosTA:

E DATA:

―TELEFONE:

BANCO:

AG:

CARIMBo DO CNPJ/MF E ASSINATllRA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EIIIPRESA

29
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ANEXO

III

DECLARAqAO DE HABILITACAO
い 。me

da

Empresa)

CNPJ/I\,IF

n°

situada

completo)

(enderego

declara, sob .rs penas da Lei, nos termos do
Inciso VII, art. 4' da Lei Federal n"10.52012002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitagio
exigidos no Edital de Pregiio Presencial n" 016/2018, autorizado pelo Processo Administrativo no
1624t2018.
Por ser expressa manifestagio da verdade, firmo o presente.
dc
cidadc

dc 2018

estado

Carimbo do CNPJ/.IVIF e assinatura do
Representante legal da empresa

30
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ANEXO IV
DECLARAcAo DE FATOS SUPERVENIENTESIPIPEDI「 IVOS
Dcclaramos,sob as pcnalidades cab市 eis,a hexis
de participar de licita96es piblicas, e comprOmete‐

sc informar a qualqucr temp。 , sob as penas da Lci, a

existencia de fatos supcrvenientcs impedlivOs da sua hab‖
Lci Fedcral n。

ncia dc fatos que impc9a a nossa cmpresa

ita9お ,na fol.1la dcterminada nO§

8666/93

ヽ

―
MS,

Assinatura do representante legal da elnpresa

NOⅣ E:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
し

N°

DO CNPJ/11F DA E■ IPRESA

/

2° ,do

art.32 da
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ANEXOV
DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO X)Oiltr DO ARTIGO 7" DA CONSTITUqAO
FEDERAL

Pregio Presencial n" 016/2018
Processo Administrativo n" l6D4n0d1.
ヽ

;;................................................,

'a" .T""::0,..JL"
0", ,,.,,ii,"

:Y"iT

r"r'"0r. r"]

.., portador (a) da Carteira de Identidade no.................................... e do
CPF.A4F n'.........
., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do aft.27 da Lei Federal
no 8.666, de 2l dejunho de r.993, acrescido pela Lei no9.g54,
de 27 de outubro de r.999, que nao emprega
menor de dezoito anos e trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nlo emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigio de aprendiz

-MS,_de

dc

Assinatura do representante legal da empresa

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar
a ressalva acima).

(

).
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ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N"...J2018

de-

Aos
dias do m6s
de
na sede do Municipio de SIDRoLANDIA-MS, situada a Rua sio
Paulo, no 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo prefeito, Marcelo de Ararijo
Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.o 000406049 sspa{s e cpF n.. 519.593.991-g7, residente e

-,

domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLANDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e
do outro lado a empresa
inscrita no CNPJA4F sob o n.o_,
com estabelecimento
na
na cidade
doravante denominada Contratado, representada neste ato por
brasileiro, portado(a) do RG n."
pela SSP/_, e do CPF n." .
nos termos nos termos da Lei n" 10.520, de l7 dejulho de
2002, Lei no 8.078, de I 1 de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor),
Lei Complementar no
123 de 14 de Dezembro de 1996, Decreto Municipal n' ll5/2014, ambos de;
e, subsidiariamente, pela Lei no
8'666/93 e alteragOes posteriores todos representados conforme documento de credenciamento
ou procuragao
inserta nos autos, resolvem registrar os pregos, conforme decisio exarada no processo
Administrativo no
1624/2018 e

HOMOLOG{)A

nos autos, referente ao Pregio Presencial

PREQOS, consoante as seguintes cliiusulas e condigdes:

N'

016/20f E - REGISTRO DE

r. CLAUSULA PRIMEIRA_DO OBJETO

t'l'

O objeto da presente ata 6 a selegdo da proposta mais vantajosa para
a administragio priblica, objetivando o registro de pregos para "aquisigSo de leites e suplementos para atender pacientes
assistidos pelo NASF,
pacientes judiciais e pacientes carentes - para atender a
Secretaria Municipal de Saride, com fornecimento
parcelado, consumo previsto para l2(doze) meses,,.
2. CLAUSULA SEGLNDA - DA ATA DE REGISTRO DE pREgos
2'1' A presente Ata de Registro 6 o documento vinculativo obrigacional
de fornecimento, onde constareo os
pregos a serem praticados' com caracteristicas de
compromisso da licitante vencedora, se convocadas,
vierem celebrar contrato para fornecimento dos produtos
nas condigdes definidas neste edital e seus anexos
e' se for o caso' com as demais classificadas que aceitarem fornecer
os produtos pelo prego do primeiro
menor prego, obedecida a ordem de classificaglo e os quantitativos
propostos.

2'2'

o

Pregoeiro convocari formalmente as fomecedoras, com
antecedencia minima de 03 dias fiteis,
informando o local, dia e hora para a reunido e assinatura
da Ata de Registro de pregos.

2'2'l' o

prazo acima citado poder6 ser prorrogado uma
vezJ por iguar periodo, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pela fomecedora convocada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Pregoeiro.

2'3' colhidas as assinaturas' a Secretaria Municipal de
Administragio providenciarii a imediata publicag6o
no Diririo Oficial do Municipio.

PAGINA￢

慟

eSS: U^;l
フ

PREFEITURA PIUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO ⅣlATO GROSSO DO SUL
い PJ/PIF:03501.57″ 0001‑31
2.4.As cmprcsas∞ m pre9os regindos Pas… a Ser denomhЯ d,C Dctcntoras da Ata dc k」 stro de P90s,
apos a rcspoctva asshatlra da Aa

2'5. Caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convocagiq nao comparecer ou recusar assinar a Ata de
Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocar6 as demais
licitantes. na ordem de classificagdo.
2'6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convoca€o para a assinatura
de
Ata de Registro de Pregos e Fomecimento, as licitantes estario liberadas dos compromissos assumidos.
,

A

ata de regisho de pregos resultante deste certame ter6 a vigencia de 12 (doze)
meses, a conhr da data de
publicagSo de seu exu-ato.

2,7

clriusul,A

usu;xros DA ATA DE R.ocrsTRo DE pRECos
3.1. A Ata de Regisho de Pregos seni utilizada pela Secretaria Municipal de Saride
de Sidrol6ndia Estado do
3.

TERCEIRA - Dos

Mato Grosso do Sul.

3'2' Cabeni a Usruiria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo
controle do cumprimento de
todas as obriga@s relativas ao fornecimento, inclusive aplicagio
das sang6es previstas neste
edital.

33. A

Usu,iria da Ata deveni informar ao Gg6o Gerenciador do Sistema de
Regisho de preqos, do nio

comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou inskumento
equivalente, conforme o caso,
visando

i

convocagSo dos remanescentes e aplicag6o das penalidades cabiveis
ao fomecedor faltoso.

3'4' Podeni utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgio ou entidade
de outros municipios que neo
tenha participado do certamg mediante previa consulta ao orgao
Gerenciador do Sistema de Registro de pregos
deste Municipio.

3'5' o Regisfo de Pregos seni formalizado por interm6dio da Ata de Registro
de pregos, na forma do Anexo M,
nas condigOes previstas no Edital de Convocagao.

3'6' o Municipio de Sidrolandia nio se obriga a firmar conFata@es oriundas
do Sistema Registro de pregos,
ficando-lhe facultada a utilizaFo de ouhos meios para aquisigao
de item, respeitada a legislaqio relativa as
licitag6es, sendo assegurado ao beneficiririo do Regisao
de Pregos prefer€ncia em igualdade de conaigo"..

4.

CI-.(USULA QUARTA

. Do

F,RNECIMENT., L,CAL DE ENTREGA, ACEITE E
RECEBIMENTO.
4'l' A Ata de Registro de Pryos seni utilizada para aquisigao do respectivo
objeto pela Secretaria Municipal de
Satide.

42' cada fomecimento deveri

ser efetuado mediante solicitagno por escrito, formalizada pela
Secretaria de
Municipal de Salide dela devendo constar: a dat4
o valor unitirio do fomecimento, a quantidade pretendid. o

ノ/′
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local para a entreg4 o pmzo, o carimbo e a assinatura do respons6vel, sendo efetuada direamente a empr€sa
contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o nrimero de refe€ncia da Ata.

43. A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficani (eo) obrigada(s) a atender as ordens de fomecimento efetuadas
denho do prazo de validade do regtstro, mesmo se a entega dos produtos ocorersm em data posterior ao

seu

vencimento.
4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados pela Secretaria no prazo miiximo
de 03 (a6s)dias,
ap6s a solicitagdo, mediante requisigio expedida pelo contratante, respeitando-se
o limite da quantidade solicitada.

4'4.1. O prazo de entrega ser6 conforme solicitagno do 6rgio/entidade requisitante, nio podendo
ultrapassar 03
(tr6s) dias riteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento
equivalente.

4.42. o recebimento dos produtos

se

efetivan! em conformidade com os arts.73 a j6 dal;'ji 8.666lg3,mediante

recibo, nos seguintes termos:

a)

Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especificaqoes, mediante ,.Termo

de Aceite

Provisorio";
b) Definitivamente, ap6s a verificagdo da qualidade, quantidade, caracteristicas, especificag6es
dos podutos, e
consequente aceitagio pela equipe responsivel, no prazo m:iximo de
,.Termo
05 (cinco) dias, mediante
de Aceite

Definitivo".

4'43' Ser6o recusados prcdutos impresuiveis ou defeituosos, que nio atendam as especificag6es
constantes neste
edital e/ou que ndo estejam adequados para o uso.
4'5' Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nio receber
ou nio retirar a noa de empenho ou

instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, a Administrageo
convocar6 a segunda classificada para
o fomecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos
as

efetuar

penalidades cabiveis.

4'6' A segunda classificada s6 podeni fomecer
junto a Ata canc€lada.

i

Administragio quando a primeira classificada tiver seu pgistro

4'7' os produtos, objeto desta licitagao, deverao ser entegues
acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de
acordo com a ordem de utilizagio, dera devendo constar o nrimero
da Ata de Registro de pregos, o produto, o
valor unitiirio, a quantidade, o valor totar e o local da entrega,
al6m
das demais exig&rcias legais.

4'8' Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se,
subsidiariamente, no que couber,
L,ei n" 8.078 de I l/09/90 Codigo de Defesa
do Consumidor.
4'9' As despesas relativas

as disposig6es da

d entega dos produtos conereo por conta exclusiva
da detentora da ata.

´
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5.

CLAUSULA QTJINTA - DA CONTRATAqAO

5.1. As obrigag6es deconentes do fomecimento dos produtos constantes do Regisho de Pregos ser6 firmado com
o Municipio de Sidrol6ndia, observada as condi@s estabelecidas neste edital e no que disp6e o art.62 da l-ei
Federal no. 8.666193, e seni formalizada atrav6s de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obrigagdes futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes obrigag6es futuras.

5.1'1. A Ata de Regisro de Pregos (Anexo
deverio ser mantidas na sua integra.lidade.

VI) 6 parte

integrante do

Edial de Convocagiq cujas condi@s

5,2, O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata seni de 05 (cinco) dias riteis, contados da
convocagAo.

53. Os

quantitalivos de fornecimento serio os fixados em nota de empenho

dou contrato e,

observareo

obrigatoriamente os valores registados em Ata de Regisfo de pregos.
5.4. A licitante vencedora n6o podera subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto
da presente licitagio.
6. CL(USIJLA SEXTA - DO PREQO E REVTSAO
6.l. Os pregos registrados sereo fixos e irreajustiveis durante a vigdncia da Ata

de Registro de pregos.

6'2' Na ocorr6ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, a Comissio de
Licitaqio notificani a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o item visando a negociagio
para a redugio de pregos e sua adequagio ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e
especificag6es.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociagio de redugio dos pregos, a Comissio de Licitagio formalmente
desonerari a fomecedora em relagdo ao item e cancelar6 o seu registro, sem prejuizos das penalidades
cabiveis.

6'4' Simultaneamente proceder6 a convocagio das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificagio
visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.

6'5' Na ocorrencia de cancelamento de registro de prego para o item, poderii a prefeitura
Municipal
Sidrolandia, solicitar nova licitagio para a aquisigio do produto, sem que caiba
direito de recurso.

de

7. CLAUSULA SfTIMA-DO PAGAMENTo
7'1' O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitagdo,
ser6 efetuado mediante credito em
conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento

produtos, ap6s

a

definitivo dos

apresentageo

da respectiva documentagao fiscal, devidamente atestada pelo
´
０

)

setor
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competente, conforme dispoe o art.40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso
da Lei no 8.666/93 e alteragOes.

Il, alinea "b",

7.2. Os pagamentos somente serdo efetuados ap6s a comprovagio, pela(s) fomecedora(s), de que se encontra
regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentagao das Certidoes
Negativas de D6bito com o INSS e com o FGTS.

7J. Ocorrendo erro no documento

da cobranga, este ser6 devolvido e o pagamento ser6 sustado para que a
fomecedora tome as medidas necess6rias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data
da reapresentaqio do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatur4 a Secretaria Municipal de Safide a seu
critdrio, podeni devolv6Ja, para as devidas correg6es, ou aceitii-la.
7.5. Na hip6tese de devolugdo, a nota fiscal/fatura serd considerada como neo apresentadq para fins de
atendimento das condig6es contratuais.

7.6. Na pend6ncia de liquidagdo da obrigagio financeira em vimrde de penalidade ou inadimpl6ncia
contratual o valor ser6 descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor da fomecedora.

7.7.

A

nio pagan! sem que tenha autorizageo pr6via e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituigoes financeiras.
Administragio Municipal

7'E' Os eventuais enciugos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservinciq pela
Fomecedora
de prazo de pagamento, sereo de sua exclusiva responsabilidade.

7'9' Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hip6tese de mora por parte
da
contratante.
8. CLAUSULA

NoNA - DAs sANqoES ADMINISTRATIVAS
8'1' Pelo descumprimento totat da obrigagio assumida, caracterizado pela recusa da fornecedora em
assinar
o contrato' aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido,
ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos,
ficari a fomecedora, a juizo do
orgSo Gerenciador do Sistema de Registro de pregos, sujeito ds seguintes penaridades:
I - Multa de l07o (dez por cento) sobre o varor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do prego registrado;

Irr -

suspenslo temponiria de participaglio em ricitagio
administrag5o por prazo de at6 05 (cinco) anos,

e

impedimento de contratar com a

8'2' As sang.es previstas nos incisos anteriores poderio ser apricadas
cumurativamente.
8.3. Por atraso injustificado na execugio do objeto:
37
イ
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I - Multa morat{iria

de l7o (um por cento), por dia ritil, sobre o valor da prestageo em atraso at6 o
d6cimo dia;
II - Rescisio unilateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do prego registrado.
8.4. Por inexecugeo total ou execug5o inegular do contrato de fornecimento ou de prestagdo de servigo:
I - Advert6nci4 por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 10%o (dez por cento) sobre o valor correspondente i

parte n5o cumprida ou da totalidade do
fornecimento ndo executado pela fomecedora;
III - Suspensio tempor6ria de participagio em licitagdo e impedimento de contratar com a administragio por
prazo de at6 05 (cinco) anos;
IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Priblica Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso ll, podeni ser aplicada juntamente com as sang6es
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 g0 da Lei n. g.666/93.
8.6. Apresentagao de documentagio falsa, ndo manutengao da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretani sem prejuizo das demais cominag6es legais:
I - suspensio temponiria de participagio em licitagSo ou impedimento de conhatar com a Administragio de
at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro cadastral deste Municipio.

8'7. A empresa que nio recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no privo m6ximo de 05 (cinco)
dias liteis contados da notificagio ensejani tamb6m a aplicagdo da pena de suspensio temporiiria de
participaqeo em licitagdo ou impedimento de contratar com a Administragio Priblica
deste Municipio,
enquanto nio adimplida a obrigaqio.

8'8' Fica garantido a fomecedora o direito pr6vio da citagao e de ampla defesa, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificagio ou publicagao do
ato.

8'9' As penalidades somente poderio ser relevadas ou

atenuadas pela autoridade competente, mediante
aplicaglo do principio da proporcionalidade, em razio de circunstancias fundamentadas
em fatos reais e
comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo mriximo de 05 (cinco)
dias irteis da data em que
for notificada da pretensao da Administragdo priblica deste Municipio da aplicagio
da pena.

8'10' As penalidades aplicadas ser6o, obrigatoriamente, anotadas no Certificado
de Registro Cadastral deste
Municipio.
8.11. Competini a Secretaria Municipal de Satide, na qualidade
de Usuiria 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.
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8.12.

A

penalidade estabelecida no inciso

III do subitem 9.4 seni de competencia exclusiva da autoridade
m6xima da Prefeitura Municipal de Sidroldndia - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo
estiPulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagio ser concedido mediante ressarcimento dos prejuizos
causados e depois de decorridos o prazo de sang5o minima de 02 (dois) anos.

8.13. O 6rgio Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de responsivel pelo controle
do
cumprimento d's obrigag6es relativas ao fomecimento caberii a aplicagio das demais penalidades previstas
no instrumento de convocagao.

8.14. As importincias relativas ds multas deverio ser recolhidas
Sidrolindia, Estado do Mato Grosso do Sul.

i

conta do Tesouro do Municipio de

9. CLAUSUT,A NONA - DO CAITCELAMENTO DO PRECO REGISTRADO
9'l' A Ata de Registro de Prego seri cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vig6ncia ou
quando n6o restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa
da Prefeitura Municipal de Sidrolandia /I4S
quando:

9'l'l' A licitante ndo formalizar

o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nao retirar o instrumento
equivalente no pr.rzo estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata
de Registro de pregos, sem justificativa

aceit6vel;

9.1.2. ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio totar ou parcial
do instrumento de ajuste;

9'13'

Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado
e

nio houver 6xito na negociagio;

9'l'4'

Der causa a rescisdo administrativa do ajuste decorrente do registro
de pregos por motivos elencados
no art.77 e seguintes da Lei Federal no. g.666/93;
9.1.5. Por razSo de interesse ptblico, devidamente motivado.

9'2' cancelado o Registro de Prego induzir6 na convocagro da fomecedora
com classificagio imediatamente
subsequente.

9'3'

Seri assegurado o conradit6rio e a ampla defesa do interessado,
no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias riteis, contados da notificagio ou publicagio.
IO. CLAUSULA DTCTMA DA DoTAqAo
ORqAMENTARIA
10'l' As despesas decorrentes das aquisigOes da presente licitagao
conerio

a cargo da Secretaria Municipal
de Saride, usuiria da Ata de Registro de pregos,
cujos programas de Trabarho e Elementos de Despesas
constareo nas respectivas notas de empenho,
contrato ou documento equivalente, observada as condig6es
estabelecidas neste edital e ao que disp.e o artigo
62, da Lei Federar n.g.666l93 e arterag.es.
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CLAUST]LA DECIMA PRIMEIRA

11.

ll.l.

-

DO PRECO REGISTRADO

Considerando tratar-se de julgamento de licitagao na modalidade de Pregio Presencial Registro de
Pregos, tipo menor prego por item, HOMOLOGADO a classificaglo das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Item

UND

Produto

QTD

VLR

VLR TOTAL

DETENTORA

UNT
つ４
Ａυ

01

03

TOTAL

RELAcス O DAS DETENTORAS DA ATA E SEUS RESPECTlVOS VALORES

TOTAL GERAI REGISTRADO

CLAUSIJLA DTCIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
12'l' O extrato da presente Ata de Registro de Prego seri publicado
12.

me o disposto no art. 61, parrigrafo
13.

no Diririo Oficial do Municipio, confor-

tnico, da l,ei Federal n."g.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERqEIRA

13'l' Aos

- DAs DISPoSIcof,S FINAIS

casos omissos aplicar-se-io as demais disposigoes constantes
da Lei n."10.520, de l7 dejulho de
2002' do Decreto Municipal n."l l512013, da Lei Federal n' 8.666,
de 2l dejunho de 1993, e demais normas
aplicriveis a esp6cie.

CLAUSULA DfCTMA QUARTA _ DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Sidrolindia-Ms, Estado de
Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar
as quest6es resultantes desta licitagao
14.

l4'l'

e que nao

possam ser dirimida administrativamente.

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefeito Municipal

DETENTORA DA ATA
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ANEXO VΠ

―■II― A

DO CONTRATO

COWRATO ADPIINIS皿 ¶Ⅳ ON°
PROCESSO ADIIINISTRATⅣ

O N°

/2018
/2018

dias do mes de̲dc̲̲̲̲,na scde do Municipio de SIDROLANDIA‐ MS,simada a Rua
sao Pau10,n° 964,Ccntro,SIDROLANDIA― MS M/S,rcpresentada ncste ato pc10 Prcfclo,Marcelo de
Ara可 o Ascoli,braSlciro,casado,portador do RG n° 000406049 SSP/MS e CPF n°

519.593991‑87,reS―

dente e domicIIado na Rua Alagoas,181,Centro,SIDROLANIDIA‐ MS‐ MS,doravante denomhada Con̲
tratantc c a cmpresa
inscrita no

CNPJ/W

sOb

O

estabelecimento

n°

na cidade

na

doravante

denominada Contratado, representada n€ste ato por
portador da carteira de identidade tipo RG n."

brasileiro,
emitida pela SSP/_, e do CPF n.'
pactuam o presente Contrato, cuja celebragio foi autorizada pelo despacho de homologagio do processo de Pregiio Presencial N' 016/2018 Rf,GISTRo DE pRECos, e nos termos da Lei
-

Federal N." 8.666/93 em sua atual reda96o, atendidas as cliusulas e condigoes que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMDIRA - OBJETO: "Aquisigao de leites e suplementos para atender pacientes assistidos
pelo NASF, pacientes judiciais e pacientes carentes - para demanda da Secretaria Municipal
de Safide, com
fomecimento parcelado, consumo previsto para l2 meses".

CLAUSULA SEGLTNDA - REGIME DE EXECUCAO: O objeto deste contrato ser6 realizado por execugao
indireta.

ヽ

CLAUSIJLA TERCEIRA‐ DO PREcO E CONDIcOES DE PAGAMENT

｀

0:Dl― sc a cste contrato o

valor global de Rg

l'

$ - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitagio, seni efetuado mediante credito em
conta corrente a ser fomecida pela contratada, no prazo de at6 30 (trinta) dias, contados
do recebimento
definitivo dos produtos, ap6s a apresentagdo da respectiva documentagdo fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, conforme dispde o art.40, inciso XrV, alinea "a", combinado com
o art. 73, inciso

II,

alinea "b", da Lei no 8.666/93 e alterag6es.
$ 2" - O crit6rio de reajuste dos pregos contratados ser6 com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei Federal N..
8'666/93, em sua atual redag6o, e no mesmo percentual e data dos reajustes
determinados pelo 6rgdo compe-

tente do Govemo Federal, ou da variag5o efetiva do custo da produgio e pregos
atuais de mercado local ou
regional, mediante pesquisa de pregos, ou ainda na variagdo mensal do IpCA (IBGE).
$ 3' - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este neo decorra de ato ou fato atribuivel ao Contratado,
aplicar-se-ii o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensagS.o
financeira, que ser6 o produto resultante do
mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo
nrimero de dias de atraso do m6s correspondente, repetindo-se a operagao a cada m6s de atraso.
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$ 4" - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidencia de quaisquer tributos, contribuigoes ou obrigag6es decorrentes da legislagio habalhista, fiscal e previdenciilria a que sujeito.

$ 5" - Caso se faga necess6ria

i

retificagio de fatura por culpa do Contratado, o prazo ter6. sua contagem
6rgio, isenta de erros, dando-se, entiio, prosseguimento d

suspensa atd a data de reapresentagao da fatura ao

contagem.
$ 6" -

Nio

ser6o quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisigdo de Compra;

cLAusuLA QUARTA - o pRAzo: o prazo de vigencia do presente

contrato 6 de 12 meses.

PARTIGRAFO tixrCO: Havendo interesse da Administragio, o presente Contrato podere ser prorrogado
nas seguintes hip6teses:

I - Nos

II -

casos previstos na legislagdo pertinente;

Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLAUSIILA QIJINTA - DA DESPESA: As

despesas decorrentes das aquisigdes da presente licitagio correrao a cargo da Secretaria Municipal de Saride, usuiiria da Ata de Registro de pregos,
cujos programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constareo nas respectivas notas de empenho, contrato
ou documento
equivalente, observada as condigdes estabelecidas neste edital e ao que disp6e
o artigo 62, da Lei Federal
n" 8.666/ 93 e alteragdes.

CLAUSULA sExTA - DA FISCALIZAqAO: Cabe ao Contratante, a seu crit6rio e atrav6s da secretaria
Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagio de todas fases
as
de

cumprimento

do presente contrato, e, o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os m6todos processos
e
de inspeg5o, verificagao e controle a serem adotados pelo Contratante.

PARAGRAFO imcO - o Contratado permitini e ofereceri condigoes para
a mais ampla e completa
fiscalizagio, durante a vig6ncia deste Contrato, fomecendo informagoes, propiciando
gao pertinente e atendendo ds observagdes e exig6ncias
apresentadas pela fiscalizaglo.

cLAusuLA sfTIMA - DAS oBRrcAqoEs Do CoNTRATADO:
tado, al6m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

r

o acesso d documenta-

constituem obrigagoes do contra-

-

Entrega dos produtos, objeto deste contrato, no prazo proposto,
mediante Requisigio de
conformidade com as especificag6es exigidas no Edital e daAta
de Registro de prefos;

Ir -

compr4

e em

Manter, durante a execugao do Contrato, todas as condigoes
de habilitagflo e qualificagdo exigidas na

licitagao que deu origem a este ajuste;
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III -

Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorr6ncia do
objeto deste Contrato, bem como as contribuigoes devidas Previdoncia Social, encargos trabalhistas, pr6mios de seguro e de acidentes de trabalho, tr6nsito, e outras despesas que se fizerem necess6rias ao cumpri-

i

mento do objeto pactuado;
IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de
seus empregados, prepostos ou subordinados, e, aind4 por quaisquer prejuizos que sejam causados
ao Con-

tratante ou a terceiros;
V - Apresentar, quando solicitado pelo Contratrnte, a comprovagao de estarem sendo satisfeitos todos os
seus encargos e obrigag6es trabalhistas, previdenciirios 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 i execugdo do objeto deste Contrato;

VII -

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissoes ou erros na elaboragdo de estimativa

de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para contratante;
o
VIII Aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os acr6scimos ou supressdes que se fizerem, no objeto,

-

atf 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;
D( - Instruir o fomecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, juntando
c6pia
da solicitageo de entrega (requisigio);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuizos decorrentes de infragOes a que houver dado causa;
) - Ndo transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSULA OITAVA
tratante:

-

DAS OBRIGAq6ES DO CONTRATAIITE: CONStitUCM ObrigAg6CS dO CON-

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;
rI - Fornecer e colocar i disposigio do Contratado todos os elementos e informag6es
rios

i

III IV

-

execugio do fomecimento;

que se fizerem necess6-

Proporcionar condigoes para a boa consecugao do objeto deste Contrato;
Notificar' formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas
no cumprimento

deste Contrato;

V

-

Notificar o Contratado' por escrito e com anteced6ncia, sobre multas, penalidades quaisquer
e
d6bitos

de sua responsabilidade;

VI

-

Fiscalizar o presente Contrato atrav6s do 6rgao competente;

CLAUSULA NONA

ToS: os

- DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO DOS PRODUprodutos devem ser entregues nos locais informados pela
Secretaria de Municipal de Saride no

prazo miximo de 03(tr6s) dias, ap6s a solicitagdo,
mediante requisigdo expedida pelo contr;tante, respeitando-se o limite da quantjdade solicitada.
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S 1'- A Contratada obriga-se a fomecer os produtos a que se refere este Contrato, conforme os quantitativos
e especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituigio uma vez que nio
esteja em conformidade com as referidas especificag6es.

$ 2'- O recebimento dos produtos se efetivani em conformidade com o art. 76 da Lei Federal no. t.666/g3,
mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel pelo 6196o competente, ap6s a verifica95o da qualidade, quantidade, caracteristicas e especificagio do produto.
$ 3' - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizagio normal, vier a se
constatar fatos supervenientes que o tome incompativel com as especificagoes, proceder-se-ri a substituigeo,
no prazo m6ximo de 03 (tr6s) dias riteis contado da comunicagao da irregularidade pelo

orgao.

4'-

Serio recusados os produtos que neo atenderem is especificag6es constantes no hegao presencial no
016/2018 e/ou que ndo estejam adequados para uso, devendo a Contratada proceder subsiituigao
na forma
dos $$ l'e 2'desta cliusula, no prazo m6ximo de 03 (tr€s) dias rrteis, contado da comunicagio.
$

i

$ 5' - Os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fiscal/Fatura discriminativa
para a efetivagZo do seu fomecimento.

$ 6" - Relativamente ao disposto na presente cl6usula, aplicam-se, subsidiariamente, as disposig6es da Lei
Federal n" E.07E/90 - C6digo de Defesa do Consumidor.

CI,TIUSULA DECIMA - DAS SAI{qOES ADMINISTRATIVAS: NOS IETMOS dO
Art. 86 dA LEi FCdETAI
n'8'666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido,
a titulo de multa de mor4 por dia de atraso injustificado no fomecimento do objeto deste
Contrato, at6 o limite
(dois
de 2%

por cento) do valor total do contrato.

PAR/IGRAFO

umco -

Pela inexecugeo total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a pr6via

defesa, a Administragdo poder6 aplicar o Contratado as seguintes
sang6es:

I - Advert6ncia por escrito, quando o contratado praticar inegularidades de pequena
monta;
II - Multa de 2%o (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugio total, recolhida

no

prazo de l5 (quinze) dias corridos contados da comunicagio
oficial;
III Por infragio de qualquer outra cleusula contratual nao prevista nos subitens anteriores, senl aplicada
multa de 2o/o (dois por cento) sobre o valor total do fomecimento,
acumul6vel com as demais sang6es, inclusive rescisio contratual, se for o caso;

-

fv -

Quaisquer multas aplicadas deverdo ser recolhidasjunto ao 6rgio competente no prazo de at6
l5 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficial, podendo,
ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou
cr6dito existente a crit6rio do Contratante.

CLAUSULA DfCIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO:
A
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I - determinada por ato unilateral e escrita da Administragio,
XVII do art. 78 da ki Federal n, 8.666/931

nos casos enumerados nos incisos

I

a

XII

e

II -

amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que haja conveni6ncia para a Administragdo.

Itr -judicial,

nos termos da legislagao.

$ 1" - O Contratado reconhece os direitos da AdministragSo, em caso de rescisdo administrativa prevista no

art.77 daLei Federal

no 8.666/93.

$ 2o - A rescisio administrativa ou amigrivel dever6 ser precedida de autorizageo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA DTCIMA SEGUNDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos vinculados
ao Edital do PregEo Presencial n. 0162018 Registro de pregos.
-

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiro da execugdo do
objeto, serio aplici4veis a Legislagio pertinente a esp6cie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n..
8.666193. em sua atual reda96o.

CLAUSULA DfCIMA QUARTA - DAs ALTERAqOES: o presente contrato podeni ser alterado, nos
casos previstos na legislagio pertinente, para ajuste de condigoes supcrvenientes que
impriquem em
modificag6es.

PARAGRAFO UMCO - qualquer alteragdo nas condigdes ora estipuladas neste Contrato dever6
ser feita
mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA DfCIMA QTJINTA . DA PUBLICACAO Do CONTRAT0: Dentro do prazo regulamen.
tar, o Contratante providenciarii a publicagIo em resumo do presente contrato, na imprensa
oficial do Municipio.

CLAUSULA DfCIMA SEXTA - FoRo:

o

foro do presente contrato seni o da Comarca de Sidrolan-

dia,/MS, excluido qualquer outro.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente
termo, com 02 (duas) c6pias de igual teor.

Sidrolindia-MS,

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefeito Municipal

_

COWRATADA

de

de

１■

