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O N° 1870ノ 2018

PROCESSO LICITATOR10 N0 74/2018

MENOR P―

O PORITEM

OBJETO: AQUISICAO DE GЁ NEROS ALIMENTiCIOs̲HoR「 IFRUTI,FRUTAS E VER―
DURAS― PARA ATENDER A SECRBrARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL"
ヽ

PREAMBULO

ヽ

I- DAREGENCIA
2DO OBJE.TO
3DAS CONDIQOES DE PARTICIPAQAO
4DO CREDENCI,AMENTO DOS REPRESENTANTES
5DO RECEBIMENTO DOS EM/ELOPES
6DA PROPOSTA
7DO JULGAMENTO E CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS
8DA HABILITAQAO E SEU JULGAMENTO
9DO RECURSO EDAIMPUGNAQAO
10 - DAATA DE REGTSTRO DE PRECOS
II . DOS USUARIOS DO REGISTRO DE PREQOS
12 - DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA,
ACEITE E RECEBIMENTO.
13 - DACONTRATAQAO
t4 - DO PREQO E REVTSAO
15. DO PAGAMENTO
16. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS
17 - DO CANCELAMENTO DO PREQO REctsTRADO
18 - DA DOTAqAO ORQAMENTAruA
19 - DAS DTSPOSIQOES FTNATS
.
.
o
o
o
o
o

Anexo I - Termo de Refer€ncia _ Especilicag6es;
Anexo II - Formul6rio padronizado de proposta;
Anexo III - Declaragdo de HabilitaqAo;
Anexo IV- Declaragdo de Fatos Supervenientes
Impeditivos;
Anexo V- Declaragd.o nos termos do Inciso
XXXIII do arngo Z" da CF/gg.
Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de pregos;
Anexo VII - Minuta do Contrato.
Rua 56o Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272_7400
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MENOR PRECO P'OR ITEM

o MIIliIIcIPIo DE srDRor.elrDIA - Ms, atrav€s do Departamento de Licitagao e compras,
por interm6dio de seu Pregoeao oficial, designado pela portaria no 642
/2olz, publicada
no Di6rio oficial do Municipio, toma ptblico, para conhecimento dos interessados, que
reoJizard licitacao na modaridade pRDGAo pREsiEilcIAL, tipo meaor prego por ltem visando formar o sistema de Registro de pregos da Administragdo priblica Municipal para
contratag6es futuras e de acordo com as condig6es estabelecidas neste edital e seus anexos.

caso a sessdo priblica de Pregdo nao seja frnalizada at€ as 11ho0min da data prevista
acima, a Pregoeiro marcara para o dia seguinte a continuagdo da sessio publica a partir
das 07h30min, no mesmo enderego.

Nio havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a abertura do certame na data marcada, a sess60 serd, automaticamente, transferida para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo hord,rio e local estaberecido no predmtulo deste
Edital, desde que ndo haja comunicagdo do pregoeiro em contr6rio.

1.1 Lei Pederal n.-SOqSS- afte.agOeq
1.2 Lei Federal
LO.S2O /O2;
1.3 Lei Federat n' 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n" L23/06
1.5 Lei Complementar no l4Z
/14;
1.6 Decreto Municipal n. I 15/ 13
1.7 Demais disposig6es contidas neste Edital.

f
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2.D00BJETO DA LICITAcAo
2.1 ‐O Ob」 eto da prescntc udta9■ o6a selecao da proposta mals vantttosa para a
administtacao piblca,Ob」 edvandO o reJstrO de precos para AQUISICAo DE GЁ NEROS
ALIMENTICIOS - HORTIFRUTI, FRUTAS E VERDURAS - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSTSTENCIA soctAl, com fornecimento parcelado, consumo
previsto para 12 (doze) meses".

2.2 ' o Registro de Pregos serd formalizado por interm6dio da Ata de Registro de pregos,

na forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.
ヽ

2.3 - A quantidade constante do Anexo II

6

para efeito de registro por unidade de prego.

2.4 ' os pregos registrados neste procedimento terdo validade de L2(dozrl meses, a partir
da data de publicagdo do extrato da Ata de Registro de pregos.

9. DAS CONDT9OES DE PARTrcrPAgjo
3.1 - Poderdo parti
3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compativer com o objeto deste pregdo;
3.1.2 - Atenda os requisitos e exig€ncias constarrtes deste Edital e seus anexos;

3.1.3 - Para credenciamento neste pREGAo, ser6 exigido o cerfficado de Registro cadastral da Prefeitura Municipal de SidrolAndia (cRC), compativel com o objeto
da licita-

gdo, devendo o requerimento e a relagdo de documentos
serem protocolados no setor de
Protocolos da Prefeitura das 07:00hs as l r:00hs de segunda-feira
a sexta-fei.ra, at6 o terceiro dia ritil anterior a data de abertura dos envelopes;
OBS:

l{io

3.2

Ndo poderdo concorrer neste pregeo:

-

3.2.L

-

sereo aceltos documentoa envlados vta e-mail ou correlos.

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

1'2:2 - Empresa que esteja suspensa de participar de ricitagdo rearizad,apelo Municipio
de Sidroldndia-MS.

3'2'3

- Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Administragao Riblica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigEo;
Rua Sao Pau10,964 Centro cEP:79170‑000

FonyFax:(067)3272‐ 7400

/

PAGINA: lLl.-_-,
ASS:

e

PREFEITURA MI,INICIPAL DE SIDROLANDh
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.50 I .574/000

3.2-4

1

-3

1

-

Direta ou indiretamente, empresa ou f,rma mercantil individual constituida por
servidor ou dirigente de 6195.o ou entidade contratante ou responsdvel pela licitagdo, nos
termos do art. 9", Inciso III, da Lei Federal n" 8.666 /93;

4.DO CREDENCIAMENTO
4。

1‐

Para fms dc credcndamento juntO ao Prcgoeiro c Equipe de Apoio,a licitante deve―

rd enviar um representante munido de documento que o credencie d participagdo, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no hor6rio indicado no preimbulo
deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4-2 - o credenciamento far-se-dL media,te a apresentaQao dos seguintes documentos:

4.2.1 - l{o caso de diretor, s6clo ou proprletirlo da empresa llcitarte que comparecer ao local, dever5. comprovar a representatividade por meio da apresentagio: de ato

constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleiqio de seus ariministr.adores, devidamente registrados na Junta comercia-l ou no cart6rio de pessoas juridicas,
conforme o caso (c6pia autenticada na forma do subitem g.4), caso em que a pregoeiro
poderi autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4'2'2 - Ttatando'se de procurador deverd apresentar instrumento ptblico ou particular

de procuragio, com firma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular
ofertas e lances de preQos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
em
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados
no
subitem acima, que comprove os poderes do mandarrte paJa a outorga.

4'2'3 - cada credeaclado

podera representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de
representageo para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento devera ser apresentada Declaraqdo de Habiritagio
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso vrl, artigo 4o da ki Federar
n"
lo '52o /2oo2, dando ci€ncia de que cumprem plenamente os requisitos
da hab itagdo,

podendo o credenciado ou representante preencher
a decraragEo no momento da abertura da sess6.o.

4'4 - A empresa licitante somente podera se pronunciar atrav€s de seu representante

credenciado e frcard obrigada pelas declarag6es e malifestagdes
do mesmo.
Rua 36o Paulo, 964 Centro CEp: 79170-OOO
Fone,/Fax : (06't) 3272-7400
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4.5 - O representante legal da licitante que nao se credenciar perarte o Pregoeiro e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficar6 impedido de
participar das fases de lances verbais, de negociagSo de pregos, de declarar a intengao de
interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniAo de abertura dos
envelopes Proposta ou Documentagio relativa a este Preg6o, caso em que serd mantido o
seu prego apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenagdo das propostas e
apuraqao do menor prego.

ヽ

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art.72 da l,rei
Complementar n" 123/06 e devido i necessidade de identifrcagAo pelo Pregoeiro, deve16o credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou "EPP" a sua firma ou denominaeao a ser expedido em data n6o superior a 30 (trinta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, caracterizar1, rentncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da [.ei
Complementar n" 123/06 aplicdveis ao presente certame;
4.7

-

Cadastro de Fornecedor - CRC

4.8 - O representante poderA ser substituido por outro devidamente cadastrado;
4.9 - Cada credenciado poderd representar apenas uma licitalte;

ヽ

4.1O - A nao apresentaqao ou a n6o incorporagSo do documento de credenciamento nao
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.

4.11 - Caso o proponente ndo comparega, mas envie toda a documentaqao necess6ria
dentro do prazo estipulado, participard do Pregio com a primeira proposta apresentada
quando do inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estard renunciando a fase de
lance, de negociagdo e a interposigdo de recursos.

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1 - At€ o dia, hor6rio e locais fixados no preAmbulo deste Edita-l, a licitante

devera

apresentar i Equipe de Apoio, juntamente com a Declaragdo de Habilitagdo (conforme
Anexo III), a proposta escrita e a documentagi.o, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, alem da razdo social do licitante, se os mesmos nd.o forem timbrados, os seguintes
dizeres:
Rua Sao Paul。 ,964 Ccntro CEP:79170‑000
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MUNICIPAL DE
SIDROLANDIA-MS
PREGAO PRESENCIAI, N" O19/2O18
RDcrsTRo DE PRTQOS
EIWELOPE PROPOSTA

6.DA PROPOSTA DE PREcOS
6.1 - A proposta contida no Envelope e.opost"
し

informag6es e caracteristicas

6.1.1

PREFEITURA MUNICIPAL
SIDROLAITDIA - MS
PRA&AO PRESENCIAL N" 019/2018
REGISTRO DEPREqOS
ENVEIOPE DOCI'IIEilTAQAO

derrera,

s".

ap@

:

'

Emitida por computador ou datilografada, de preferEncia, redigida corrr clareza.,
sem emendas, rasuras, acr6scimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
tambem rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotae6es alternativas.

6.1.2 - A licitante dever5. indicar o preQo unit6rio por item, conforme Anexo II deste Edital, indicar marca do objeto e ao final a indicagio do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, os preQos para aquisigdo de produtos, deverdo sob pena de desclassificaqdo respeitar o limite de Prego estabelecido no Termo de Referencia, (ANExo I);

6.1.3 - Somente serao aceitos pregos cotados em moeda nacional, ou seja, em Real

(R$),

em algarismos ar6bicos.

6.L-4
し

'

Nos pregos cotados deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento,
bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

6.1.5 - Os pregos deverdo ser

cotad.os com, no m6ximo, duas casas decimais, p6svirgula, e a proposta devera conter as mar"cas dos itens, sob pena de desclassificagao.

6.r.6 - o valor

do item informado DErrE sER rNT'ERroR ou IGUAL Ao vALoR DE REFERENCIA DO RESPBC]TM ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6.1.7 - A riltima folha deverd estar carimbada com o cNpJ/MF da empresa licitante.

6'1'8 - Deve indicar o prazo de entrega dos produtos, nao superior a 12 (horas)

horas,
ap6s a solicitagao da secretaria Municipal de Assistencia Social, obedecida quantidade
a
solicitada.

Rua Sao Pall10,964 CentrO cEP:79170‐ 00o
Fonυ Tax:(o67)3272‑7400

/

,

PAGINA:

-'L i

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJrSIF:03.501.574/0001‐ 31
6.1.9‐ Deve hfo....ar O prazo dc vahdade da proposta,que nao poderi ser infe五 or a 60

(SeSSenta)dlas,contados da data de abcrtura dos envelopes dc proposta.
6.2‐ A aprescntacao da proposta impucara plena accitacめ ,por parte da hcitante,das
cOncu95es cStabelecidas neste edltal.
6。

3

‐ Ё de htetta responsab正

dade da prOponente o preoo c denlds cond195es

apresentadas
ヽ

6.4‐ Caso os prazos estabelccidos nos subitens 6 1 8 e 6 1 9,nお esteJam indcados na
proposta,os mesmos serao considerados como aceitos pela lcltante para efeito de julga―

mento

Nao se a品」ra propOSta elaborada em desacordo com os te11■ ■os deStC Edtal,ou
quc aprcscntar prc9os uit頷 os hexequlveis,sIInb61cos,面 s6Hos ou de valor zero,in―
compativeis com os precos de nsumos c sal ほos de mercado acrescldo dos respecdvos
6.5‐

encargos.
6.5.1‐ Apresentar junto a proposta unpressa,cd ou pen d五 ve,contendo proposta enud―
da atraves dO sistema de cotacao Para cfetuar a cotacao ncste sistema,a hcitante devera
solcliar iunto ao Sctor de licitacaO Os arqu市 os gerados do sistema cQ璽 ⊇ ∠曇citaΩ tto do

municipio,∞ m anteccdencia m面 血 a

dc dois f02〕

=aュ

das antes da data marcada para as

propostas,no horaHO das o7:00 as ll:oohs fhor力 減o dc expedente〕

ヽ

6.6‐ As Propostas dc Pre9os poderao Ou niO contcmplar a tota五
flxados para cada ien■ constante do Anexo l deste cdtal.

dadc dos quantltaivos

7. DO WLGIIMENTO E CLASSTFTCAQAO DAS PROPOSTAS
7.1 - No dia, hora e local designado no pre6mbulo deste Edital, serd aberta sessdo prlblica para processamento do Pregdo, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentaQao de habilitagio.

7.2 - o Pregoeiro procederd d abertura do Envelope noo1, contendo a proposta de pregos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, far6 uma an6r.lise
pr6via dos pregos, observando a exatiddo das operaEdes aritm6ticas que conduziram ao
prego total, procedendo-se as correqSes de eventuais erros, tomando como corretos e
adotando como criterio de aceitabilidade o prego sUnit6rio por Itemr.
Rua Sao Pau10,964 CentrO CEP:79170‐ 000
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7.3 - Durante o julgamento e an6lise das propostas, serd verilicada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.4 - Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionarA

as

propostas para fase de lances, observando os seguintes crit€rios:

af classificard a licitante autora da proposta de menor preeo por item e todas aquelas

ヽ

apresentadas com pregos sucessivos e superiores em atC lO% (dez por cento), em relagdo
ao menor prego ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais
das licitaltes participem da etapa de lances verbais.
bf ndo havendo pelo menos 03 (tr€s) propostas na condigio definida na alinea anterior, ser5.o selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, atd o m6ximo de 03
(tr€s), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pregos ofertados, observado
o subitem 6.1.6;
cl havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances
realizarem-se 6 o sorteio para definir a ordem da apresentaqio dos lances.

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

7.5 - o Pregoeiro convocara as licitantes selecionadas conforme item 7 .4 para a apresentagao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, lnlclando-se pelo autor da proposta de maior prego, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.
ヽ

7-6

' o Pregoeiro, antes da etapa de lances, poder6

estabelecer o intervalo minimo entre

os lances, para agilizar a sessao.

7.7 - Na fase de lances verbais serd permitido o uso de celulares pelos representantes
para eventuais consultas telef6nicas, os quais dispordo at6 o m5ximo de 03 (tr€s) minutos, por consulta.

7.8 - Em observdncia d Lei complementar Federal n"r23/2oo6 de 14.12.2o06, na
presente licitagio ser6r assegurada, como crit6rio de desempate, prefer€ncia de aquisigio
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
7.8.1 ' Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejarn superiores at6 5% (cinco por cento) a proposta mais bem classificada.
Rua Sao Paul。 ,964 Celltro CEP:79170‑000
Fone′ Tax:(067)3272‑7400
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7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
7.9.L ' A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classi.ficada sera convocada para apresentar nova proposta, inferior d.quela considerad.a vencedora do certame,
no prazo m6ximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo.

ヽ

7.9.2 - Ndo ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serdo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem
7.8.1 deste Edital, na ordem classi-ficat6ria, para o exercicio do mesmo dteito (inciso II
do art. 45 da l,ei Complementar Federa-1 n"123/2006 de 14.12.20O6).

7.9.3 - Na hipotese do nio registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Edital,

o

objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
($ 1" do art. 45 da Lei Complementar Federal n" I23
/2006 de 14.12.2006l.

7.1o - A desist€ncia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicardL a exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do
ultimo prego apresentado pela [citante, para efeito de ordenagdo das propostas.
7.11 - Ndo poderd haver desist€ncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desis-

tente ds penalidades previstas neste Edital.

7.12 - N5'o havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, serd encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MENoR
PREQO POR rTEM.
7.13 - cumprido o disposto do item 7.12, parafins de celeridade do processo, ser6 aberto o envelope de habilitagi.o do licitante vencedor.

7.14 - Ap6s publicagio

do Avrso de Resultado aa etapresaa vencedoras te€o prazo
de 24 (viate e quatrol horas para apreseatagio das amostras dos rtens, para avalia96o do responsdvel em um pftrzo de 24 (viate e quatro) horas.

7.L4.1 ' As amostras deverio ser entregues na secretaria Municipal de Assist6ncla
sociar, sltuada na Rua Parani n" 1895, Batrro Jandaia, obedecendi rrgorosameate o

horirio

das O7:OO

is

11:OO horas,

7'Ls - Se a proposta ordenada como a de primeiro

melhor prego for descrassificada,
frente ao desatendimento das especificag6es tecnicas exigidas neste
Edital e seus anexos,
Rua Sao Pau10,964 CentrO CEP:79170‑000
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400
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e pcla anttse de atnostras quc pOderao ser soudtadas, a cnte五 。 d06rgao lcitador, o
Prcgoeiro procederi a analse da proposta c。 1。 cada cm scgundo lugar,c asslln sucessi―
valnente,respeitada a ordcm de classiflcacao,ate que uma atcnda as e地 gencias

7.16 ‑ Declarada a vencedora da ldtacao e nao havendo nterpOd9ao de rccurso ou
so五 clta9ao de amOstras,o Pregocro fara a attudCa9ao do oueto a vencedOra,com lme―
dlata cnussao da conttacao,que dscnmnara e dOcumentara as cond95es cspcttcas
para a cOntratacao

ヽ

8. DA HABILITAQAO E SEU JI'LGAMENTO
1 ‑Para habllitacao nestc Pregao,ultrapassada a fasc de lances e negociacio com a
Pregoeiro, na forma do item 7.r3, a licitante, detentora da melhor oferta, deverd
comprovar, mediante apresentagao no ENVELopE t." 02, os documentos a seguir
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de prefer€ncia, na seguinte
ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferdncia e exame correspond.entes:
8。

8.1.1 - Documentaqao relativa a IIABILITAQAO JITRbICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

bf Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alteraQdes ou a
respectiva consolidaga.o, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por aQ6es, acompanhado de documento de
eleigSo de seus administradores; ou ainda
‐

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acomparrhado de prova de
eleigSo da diretoria em exercicio.

dl No caso de sociedades que envolvem uma outra empresa juridica como s6cia junta-se
para a habilitagio o CNpJ da respectiva empresa.
e) Decreto de Autorlzagio, em se tratando d.e empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro de autorizagio para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.2 ‐DocumentacaO rclatlva a― uLARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‑000
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400
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al

Prova de inscrigAo
Fazenda (CNPJ/MF);

bl

Alvari de

no cadastro Nacional da pessoa Juridica do Minist6rio da

Locallzagio

e Funcionamento ou Alwari de Licenga

e

f'uncionameato, expedida pelo 6rgdo competente da esfera Estadual ou Municipal da
sede da licitante, para exercer atividade perLinente com o objeto licitado, que esteja
dentro do prazo de validade. No caso do Distrito Federal, a licenga deverd ser fornecida
pelas AdministraE6es Regionais.

c) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

dl Certiddo Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais e d Divida Ativa da Unido,
INSS emitida pelo Minist6rio da Fazenda (procuradoria Geral da Fazend,a Nacional
Receita Federal do Brasil);

e

/

e) Prova de regularidade com a Fazenda Prlblica Estadua-l (Cedidao Negativa de Debitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Estado), emitida pelo 6rgd.o
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

ff

Prorra de regularidade flscar coa a Fazenda Muaicipal (compreendendo os Tributos
Mobili6rios e Imobili6rios) onde for sediada a empresa, com validade na data da realiza9Ao da licitagdo.

gl Pro\ra de regularidade relativa ao Fundo de crarantra por Tempo de servlgo

(FGTsl, fornecido pela caixa Econ6mica Federar, de acordo com a Lei
n." g.036, de 11 de
maio de 1990.

h) Prova de lnexist6acia de d6bitos inadinplidos peratrte a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentaQao da certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas (bnoT),
expedida
pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com
a Lei n." 72.440, de 07 de julho
de 2O11.

if Arwar:i de Liceaga saaitirla (Ar.s) de titularidade da empresa licitante, expedido
orgeo competente da esfera Estadual ou Municipal da sede
da licitante.

8.1.3

-

DOCITMENTAQAO RELATTVA A

&l'3'1 ' Atestado

gulr,IFrceQAo TflcMcA:

pelo

de capacrdade T6cnrca, fornecido por pessoa juridica de direito prrblico ou privado, declarando que a licitante executou ou esta executando
satisfatoriaRua Sao Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (06't) 3272-7400
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mente servigos pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagao, devendo informar
nivel de satisfagdo com a execugio dos mesmos.

o

I - Para atender o disposto acima 6 necessdrio que o Atestado permita a identifrcagS.o da
pessoa que o est6 emitindo, portanto, deverA ser apresentado em papel timbrado do em!
tente ou conter razao social, CNPJ, enderego, telefone e com identifrcagdo do signat6,rio,
assinatura do responsdvel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, n5.o ser6.o consideし

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

a)

Ser5o consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou
que tenham pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja s6cio da
empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necess6rios e suficientes para a
comprovagao da qualifrcagao tecnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os
itens que comprovarao as exigBncias.
8.2 - DOCImENTAQAO RELATWA A gUar,rrtcegAo DCoNOMICo-FTNANCETRA

ヽ

a) Balango patrimonial e demonstraq6es contdbeis do riltimo exercicio social, jd exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituigio por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizsdss por indices oficiais quando encerrado h6 mais de 3 (tr€s) meses da data
de apresentagio da proposta. Devendo vir acompanhadas de c6pia dos termos de
abertura e de encerramento do Liwo Di6rio do qual foi extraido, contendo o ntmero
de registro da Junta Comercial, bem como a identifrcagdo da assinatura do titular ou
representante legal da empresa e do contabilista responsdvel pela escrituragdo.
a'1) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade an6nima, admitir-se-51 a apresentagdo do balango patrimonial devidamente registrado,
acompanhado de copia da respectiva publicaEdo em Didrio Oficial.
a.2) As empresas com menos de ol (um) ano de exercicio social de exist€ncia devem
cumprir a exig€ncia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de Abertura ou do riltimo Balango patrimonial levantado.
a.3) somente serdo v6lidos o Barango patrimoniar e Demonstraqdes contibeis do trtimo exercicio financeiro.

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‑000
Fonυ Tax:(o67)3272‐ 7400
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a.4)pOderaO scr e対 」daS das empresas para confronta9ao cOm as Dcmonstra96es
cOntabeis,as h」 。
..1.a95es prestadas a Receita Fcderal

b.2)

Solv€ncia Geral (SG)

Onde:
SG
ヽ

=

Ativo

Total

>

1

Passivo Circulante + Passivo Exigivel A Longo Prazo

b.3) Estardo habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado
maior a 1 (um) no indice(SG).

8.2.1 - Certidao negativa de fal€ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajuridica;
4.2.2 - Possulr capital soclal minlmo de 10% (dez por ceatof do valor estr'nado da
coatratageo, devendo a compronagao ser felta relauvameate i data da apresetrtagio da proposta, nos termos do Art. 31, 52. e 53. da Lei 8.666/90.

4.2.2.1-

Para a comprovaqao do item anterior serd analisado o Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, com suas altera96es ou a respectiva consolidag5o.

8.2.3 - Declaragio, observadas penalidades cabiveis, de superveni6ncia de fatos

ヽ

impeditivos da habilitagdo, conforme Anexo [V deste Edital.

8.2.4 - DeclaragSo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) €rnos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partb de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7" da constituig6.o Federal (na
forma do Anexo V deste Edital).

8.2.5 - os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 6rgao
pirblico, deverao estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que ndo
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-do vdlidos por 60 (sessenta)
dias contados da data de sua emissdo.

8.3 - Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para
deverao estar:

Rua Sao Pau10,964 Ccntro CEP:79170‑000

Fone/Fax:(067)3272‑7400
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al em nome da licitante e, preferencialmente, com nrimero do cNpJ e com o enderego
respectivo;
bf se a licitarrte for matilz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
cf se a licitante for a filia-I, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela pr6pria .,at:ureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matitz.

8.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderd.o ser apresentad.os em original, por

\-

qualquer processo de copia, autenticado por cart6rio competente ou pelo Pregoeiro, ou
publicagdo em 6rgao da imprensa ofrcial.

8.4.1 - os documentos de habilitagdo poderio ser autenticados pelo pregoeiro ou pela
Equipe de Apoio a partir do original ate is 1l: 00 horas do ultimo dia rltil que anteceder
a data marcada para abertura dos envelopes proposta e Documentagao;

8.4.2 - Serdo aceitas somente c6pias legiveis;
8.4.3 - N5o

ser6.o aceitos documentos

cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4 - o Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver duvida e julgar necessario.

8.5 - com relagdo ir documentagdo de regularidade fiscal, sendo a licitante microem-

presa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverdo apresentar todos os documentos
exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrigao (art. 43 da Lei complementar Federal n"123/2OO6 de t4.12.2OO6).

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

e

havendo alguma restrigeo na comprovagao da regularidade frscar,
ser-rhe-6 assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias riteis, com termo inicial a partir da publicagdo
do aviso de resultado, prorrogAveis por igual periodo, a criterio da Administragio priblica, atrav6s
do pregoeiro, para a regularizagio da documentagao, pagamento
ou parcelamento do debito, e
emissdo de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certidd.o
negativa [$
1" do art. 43 da Lei comprementar Federar n" 723
de
14.12.2006
pela Lei
alterado
/2006
Complementa:. Federal l4Z de 07 de Agosto de 2Ol4).

8'5'2 - A nd'o reg,Iarizagd.o da documentaqdo, no prazo conced.ido, implicar6.
decad€ncia

do direito i contratagio, sem prejuizo das sang6es previstas no
art. gl da Lei Federal n"
8'666193 de 21.o6.1993, sendo facultado n Administragio convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para a assinatura
do contrato, ou revogar: a ricitaRua Sao Paulo, 964 Centro CEp: 79t70-000
Fone/Fax : (06't) 3272-j4OO
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do art.43 da Lci Complemcntar Fedcral n° 123/2006 de 14 12.2006).

8.6‐ Ap6s exanunados ejulgados Os dOcumentos apresentados para efeito dc hab皿 tacao

das hdtantes,rnedLantc confronto com as cond95cs deste Edtal,serio desquauicados c
naO accltos aqueles quc nao atendcrcnl as c対 gendas aqui estabelecidas
8.7‐ Quando todas as Lcitantes forcm habltadas, o Pregoelro podera nkar̲hes o prazo

de 08(oito)das itCiS para a aprcsent"ぉ de novos documcntOs escollnados das causas
refeHdas no atO inab」 ltat6五 o.
ヽ

8。 7.1‐

SeriO ex■ gldOs

para reapresentacao apcnas os dOcumentos desqunlifcados e nao

aceitos;

8.7.2‐ As五 citantes podcrao abdcar do prazo estabclecido,dc comum acordo.

9.DO― URSO E DA IMPUGNAcAo
9.1 - Qualquer interessado poder6,

abertura da sessio de processamento"te
do PregAo, solicitar esclarecirnentos, provid€ncias
ou impugnar o presente Edital, sob pena de decaddncia de fazi-lo administrativamente.

9.2 - No caso de impugnagdo a petigio dever6 ser protocolizada no protocolo Geral do
Municipio contendo os documentos necess6rios para a perfeita identificagdo da

impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a verificagio da capacidade de
representagao do signatdrio, sob pena de ndo conhecimento;
ヽ

9.3 - Acolhida a impugnagao ao ato convocatorio, ser6 designada nova data

para
realizagSo do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se houverem.

9'3.1 - NEo sendo possivel a decisio ad.ministrativa pertinente antes da data fixada para
a realizagao deste Pregd.o, deverdr o impugnante participar normalmente do certame at6
que haja o m6rito relativo a impugnagdo.

9.4 - A malifestaqio da intengdo de interpor recurso, pleiteada pela licitante
feita o Pregoeiro imediatamente apos a declaragao do(s) vencedor

d.everd ser

(es).

9.5 - A licitante na sua manifestagao explicitard, necessariamente, a

motivagdo

consistente que sera tminarmente avariada pelo pregoeiro, o qual decidird pela sua
aceitagdo ou n5.o.

Rua Sac Pau10,964 Centro CEP:79170‐ 000
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9.6 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengao de interpor recurso pela
Iicitante, implicar6 na decad€ncia desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto

A (s) licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tere o prazo de 03 (tres) dias riteis p€ua a

apresentagao das raz6es recursais escritas, dirigidas o pregoeiro, e estard disponivel as
demais licitantes classilicadas, para impugrrd.-lo ou neo, apresentando suas
contrarrazdes em at6 03 (tr€s) dias uteis, contados do tirmino do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata em cart6rio dos autos do pregAo.
ヽ

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso
desde a reuni6.o ds rgalizagflq deste pregao.

(s) ficardo intimadas

a

faz€-lo

9.9 - Uma vez

tempestivo, o pregoeiro receberd o recurso, declarando o seu efeito
suspensivo, e encaminhar6 i procuradoria Jurid.ica para andlise e parecer, send.o a
decisdo proferida pela autoridade competente responsavel pela homologaqd.o da licitagdo.

9.1o - o provimento quanto ao mdrito do recurso pela autoridade competente imprica tao
somente a invalidagdo daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.

9'11 - Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,

a autoridade competente poderd adjudicar o objeto do pregdo a ficitante vencedora,
e em
consequ€ncia homologar o procedimento licitat6rio.

DE REGISTRO DE PREcOS
‐

1O.1 - Homologada a licitagdo s
obrigacional de fornecimento, onde constarao os pregos a serem praticados,
com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem
celebrar contrato para fornecimento dos produtos, nas condig6es 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 preQo, obedecido d
ordem de classificagdo e os
qu antitativo s propostos.
…
vinculativo

1o.2 - o Pregoeiro convocara formalmente as fornecedoras, com antecedencia
minima de
03 dias riteis, informando o rocal, dia e hora para a reuniio e assinatura
da Ata de
Registro de Pregos.

LO.2.L - O prazo acima citado poderd. ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedoa"
desde que ocorra
motivo justilicado e aceito pela Comissdo de Licitagdo.
"o.rrro"ada,
Rua Slo Paulo, 964 Centro CEp: 7gl7O-OOO
Fone/Fax : (067) 3272-7400

/

ワＣ

︱

一 ´ノ

PACINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO PmTO GROSSO DO SUL
CNPJノ14f:03.501574/KIC101‐ 31

Cohidas as asshaturas,o Departamento de ttita95es e Compras provldcnciara a
b℃ data publcacao da Ata no Dil五 o Oflcial do Mu」 clpio
10。 3‐

10.4‐ As empresas com precos reglstradOs passarao a scr denottadas Detentoras da
Ata de Re」 strO dC PrccOs,ap6s a respccuva asshatura da Ata.

10.5 ‐Caso a fO...eccdora prlmetta class五 cada, ap6s convoca9ao, nao colnparccer ou
recusar asshar a Ata de Re」 strO de PrecOs,sem prauizo das comma95es a cle pr
stas
neste edtal,O PregOeL cOnvocara as demals ldtantcs,na ordem de classflcacao
し

10.6 ‐Dcco..■ dOS 60(sesSental das da data de entrega das propostas, sem quc haa
convocacao para a assmatura de Ata dc Re」

strO dC PrecOs c Fo...cCIInento,as lcitantes

cstarao五 beradas dOs compronussos assun五 dos.

1O.7 - A ata de registro de preqos resultante deste certame ter6L
meses, a contar da data de publicagdo de seu extrato.

a

vigdnci

a

l2(dozn)

DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS
11.1 - A Ata de Registro d
Social na qualidade de Usud,rias da Ata.

11.2 - Caberd a Usu6ria da Ata a responsabilidade, ap5s o registro de preqos, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fornecimento, inclusive
aplicagio das sang6es previstas neste edital
ヽ

11'3 - As Usu6rias da Ata deverdo informar ao orgdo Gerenciador do sistema

de

Registro de Pregos, do ndo comparecimento da fornecedora para a retirada
da nota de
empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando i convocagdo
dos
remanescentes e aplicagao das penalidades cabiveis ao fomecedor
faltoso.

11.4 - Podera utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer 6rg6o ou
entidade de
outros
que nio tenha participado do certame, mediante pr€via consulta ao
_municipios
Orgdo Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste
Municipio.
11'4.1 - As Ades6es previstas na forma do item acima nio poderdo
exceder ao quintupro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para
o orgao
gerenciador e orgaos participantes, independente
do nfmero de 6rgdos nao pa-rricipantes

que aderirem.

Rua SaO Pau10,964 CentrO cEP:79170‐ 00o
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11.5 ‐O Reglstro dc Precos scra fO..1.磁 do pOr htermedlo da Ata de Reglstro de
Prccos,na fo....a dO Anexo VI,nas cOnd195es pre、 咀stas neste edtal.

11.6 ‐O MunicoiO de sidrolanda nao se ob五 ga a Flrmar contrata95es onunda.s do
Sistcma Re」 strO dC Precos,icandO‑lhe facultada a u」 レacao dc Outros mcios para
aquisicao de iteIIl, respeitada a lcglslacao rclatlva as lcitac5cs, sendo asscgurado ao
beneflcia五 〇do RcglstrO de Pre9os prefcrenda cm igualdade dc cOnd95es.

し

12.DO FO― IMENTO,DO LOCAL DE ENTREGA,ACEITE E RECEBIMENTO.
12.1 - Cada fornecimento der".a ser
formalizada pela Secretaria Municipal de Assist€ncia Social dela devendo constar: a data,
o valor unit6rio do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel, sendo efetuada diretamente a empresa
contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o nrimero de
refer€ncia da Ata.

12.2 - A(s) fornecedora(s) classificada(s) frcard (6o) obrigada(s) a atender as ordens de

fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
12.3‐ O Jocd da entrera dos,rodutos se五 estabelecido em cada Ordem de

Fomeclmento,conbme o ITEM.っ 。dendo ser na sede da unidade=E=玉 lta=[E5=
em 10cal em que esta hdlcaro semore dentro do Municipio de SidroE=dh 7孟

12.3.1

ヽ

3:

' o prazo de entrega serd. conforme soricitaqio

do org5o/entidade requisitante,
n6o podendo ultrapassar r2(dozel horas ap6s a solicitagao da Secretaria Murucipal
de
AssistEncia Social, obedecida a quantidade solicitada.
12.3.2 - o recebimento dos produtos se efetivara, em conformidade com os arts.73
az6
da I*i 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

af

Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo das especificae6es,
mediante
-Iermo de Aceite provisorio";

bf

Dehnitivamente, ap6s a verificagio da qua-ridade, quantidade, caracteristicas,
especificagdes dos produtos, e conseqriente aceitagdo pera
equipe responsavel, rlo ptazo
m6ximo de O5 (cinco) dias, mediante *Termo de Aceite Definitivo".

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‑000
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12.3.3 - serEo recusados

os

produtos que ndo estejam em perfeito estado e que nao
atendam as especificag6es constantes neste edita-l e/ou que nio estejam adequados para
consumo.

12.4 - caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar

nd.o receber ou nd.o
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazn de 05 (cinco) dias riteis,
a AdministragSo convocar6. a segunda classilicada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classilicadas, aplicadas aos faltosos as penalidades

cabiveis.
‐

L2.6 ' A segunda classificada so poder6 fomecer a Adrrinistragao quando a primeira
classilicada tiver seu registro junta a Ata cancelada.
12.7 - os produtos, objeto desta licitagdo, deverdo ser entregues acompanhados de notas
frscais distintas, ou seja, de acordo com a ord.em de utilizagio, dela devendo consta.r o
ntimero da Ata de Registro de pregos, o produto, o valor unit6rio, a quantidade, o valor
total e o local da entrega, al6m das demais exig€ncias legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente, no
que couber, as disposig6es da rri n' g.078 de 1r/og/go c6digo de Defesa do

-

Consumidor.

l2.lo

- As despesas relativas a entrega dos produtos correrao por conta exclusiva da

usu6ria da ata.
ヽ

13.DA CONTRATAcAo
13.1 - As obrigag6es deco..errte
de Preeos serdo firmadas com o Municipio de Sidror6ndia, observada as condigdes
estabelecidas neste editar e no que disp6e o afi.62 d,a Lei Federar
n.. g.666/93, e serd

formalizada atrav6s de:

al

Nota de empenho ou documento equivalente, quando

obrigag6es futuras;

a

entrega ndo envorver

bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento,
presentes obrigag6es futuras.

13'1'1 - A Ata de

quando

Registro. de pregos (Anexo vr) e parte integrante deste edital,
cujas
condig6es deverAo ser mantidas na sua integra-lidade.
Rua Sao Paul。 ,964 CcntrO cEP:791701100
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13.2‐ O prazo para a rcttada da nota de empcnho e/ou asSinatura da Ata scra de 05

(ChCO)das iteis,contados da convOcacao

13.3 ‐Os quanutativos dc fOrnecunento serao os触 adOs em nota de empenho e/ou
contrato e,Observarお 。
mente os valores re」 Strados em Ata de Re」 strO de
bltatO五 Я
Prc9os
13.4‐ A五 dtante vencedora nao pOdera subcontratar subcmpreitar,ceder ou transfe五 r,
total ou parciahente o ouctO da prescnte hcita9お
し

14.DO PREcO E REⅦ 饉 0
14.1 - Os pregos registrados ser6o fi*os

e

Registro de Preqos.

14.2 - Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Pregoeiro notifrcard a fornecedora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando a negociagio para a redugio de pregos e sua adequagdo ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociagdo de redugAo dos pregos, o

pregoeiro

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

ヽ

14.4 - Simultaneamente proceder6 a convocagao das demais fomecedoras, respeitada a
ordem de classificagio visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

14.5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item poderd a
Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, solicitar nova licitagdo para a aquisigdo do

produto, sem que caiba direito de recurso.

15.DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento, decoo
efetuado mediante cr€dito em conta corrente ou cheque, no prazn de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento defrnitivo dos produtos, ap6s a apresentaqao da respectiva
documentaqao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispde
o
art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da lei n.
8.666 /93 e alteraQdes.

Rua SaO Pau10,964 CcntO cEP:791701100
Follcrax:(067)3272‑7400
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15.2 - Os

pagamentos somente serdo efetuados ap6s a comprovaq6o, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigaqdes para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentaqio das certid6es Negativas de D€bito com o
INSSecomoFGTS.

15.3 - ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento
serA sustado para que a fomecedora tome as medidas necessdrias, passando o prazo
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.
し

15.4 ' caso se constate erro ou irregularidade na nota frscal/fatura, o Departamento de
compras, a seu crit6rio, poderd devolv6-la, para as devidas correg6es, ou aceita-la.

15.5 - Na hip6tese de devolugdo, a nota frscal/fatura sera considerada como ndo

apresentada, para fins de atendimento das condigdes contratuais.

15.6 - Na pend€ncia de liquidagdo da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor serd descontado da fatura ou crdditos existentes em

favor da fornecedora.

15.7 - A Administragdo Municipal nao pagara, sem que tenha autorizagio pr6via e
forma-l nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou ndo instituigdes financeiras.

16.8
ヽ

' os eventuais encargos financeiros,

inobservAncia, pela Fornecedora
responsabitdade.

processuais

e outros, decorrentes

de prazo de pagamento, serdo de sua

da
exclusiva

15.9 ' Fica estabelecido o percentual dejuros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipotese
de mora por parte da contratante.
16. DAS SANQoES ADMTNTSTRATWAS
16.1 - Pelo descumprimento total a"
fomecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, frcard. a fomecedora, a juizo do orgao Gerenciador do sistema de
Registro de Pregos, sujeito is seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento)
contrato;

sobre o va-ror constante da nota de empenho e/ou

Rua Sao Pau10,964 CentrO CEP:79170‑000
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II - Caacelarnento do prego registrado;

III - Suspensdo temporSria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a administragdo por prazo de at€ O5 (cinco) anos.

16.2 - As

sane6es previstas

cumulativamente.

nos incisos anteriores poderao ser

aplicadas

16.3 - Por atraso injusti-ficado na execugd.o do objeto:
ヽ

I - Multa morat6ria de l% (um por cento), por dia ritil,

sobre o valor da prestagao em

atraso ate o d6cimo dia;

II - Rescisd.o unilateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,
III - Carrcelamento do prego registrado.

16.4 - Por inexecugAo total ou execueao irregular do contrato de fornecimento ou de

prestaeao de servigo:

I - Advertdncia, por escrito, nas faltas leves;

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

IiI - Suspensao tempor6ria de participagao em Iicitagdo e impedimento de contratar com
a administragdo por prazn de at6 O5 (cinco) anos;

IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Arlrninistragao Pfblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou at6 que seja
promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderd ser aplicada juntamente
com as sanQ6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisSo unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos
afi.77 a 80 da tei Federal n" 8.666/93.

16.6 -

Apresentagao de documentagdo fa1sa, nao manutenQeo da proposta
cometimento de fraude fiscal, acarreta'd sem prejuizo das demais cominag6es legais:
Rua Sao Pau10,964 Cen● o CEP:79170‐ 000
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I - suspensdo tempor6ria de participagao em licitagdo ou impedimento de contratar com
a Administragdo de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certjfrcado de Registro
Cadastral deste Municipio.

16.7 ' A empresa que nio recolher as multas tratadas nos incisos anteriores r7o prazo
mdximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notificagdo ensejar6 tamb6m a aplicaqdo da
pena de suspensao tempordria de participagao em licitagdo ou imperlimento de contratar
com a AdministraQdo Poblica deste Municipio, enquanto n6o adimplida a obrigagio.
ヽ

16.8 ' Fica garantido a fomecedora o direito pr6vio da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prezn de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificagdo ou
pubtcagdo do ato.

16.9 - As penaridades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagio do principio da proporcionalidade, em raz6o de
circunst6rrcias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prazo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que for notifrcada da
pretenseo da Administragio priblica deste Municipio da aplicagio
da pena.
16.10 - As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, anotadas no certificado de

Registro Cadastral deste Municipio.

- competir6 a secretaria Municipal de Assist€ncia social, na quaridade de
detentora da Ata de Registro de pregos a aplicagio das penalidades previstas
no subitem
17.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.
16.11

ヽ

' A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 ser6 de compet€ncia
exclusiva da autoridade mdxima da prefeitura Municipal de Sidrol6ndia MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prazo estipurado no subitem 16.g, podendo a reab
itagdo
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois
de decorridos o
prazo de sangdo minima de 02 (dois) anos
16.12

16.13

- o orgio Gerenciador

do sistema de Registros de pregos, na qualidade de
responsdvel pelo controle do cumprimento das obrigag6es
relativas ao iomecimento
caber6 d aplicagdo das demais penalidades previstas no instrumento
de convocagao.
16.14 - As irnport6ncias relativas ds multas deverio ser recolhidas
do Municipio de Sidroldndia, Estado do Mato Grosso do
Sul.

i

conta do Tesouro
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17.DO CANCELAMENTO DO PRDcO RECISTRADO
17.1 ‐A Ata de Re」 strO de Pre9o sera cancelada, automaticaltnente,por decurso do
prazo de vig6ncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal Sidroldndia quando:

17.1.1 - A licitante ndo formalizar o contrato decorrente do registro de preqos e/ou nao
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigencias da Ata
de Registro de Pregos, sem jus.:ficativa aceitAvel;
し

17.1.2 - ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugdo total ou parcial do instrumento

de ajuste;

17.1.3 ' os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e ndo houver

€xito na negociagdo;

17.1.4 ' Der causa a rescisdo administrativa do ajuste d.ecorrente do registro de pregos
por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. g.666/g3;
17.1.5 - Por raz6o de interesse priblico, devidamente motivado.

l7-2 '

cancelado o Registro de prego induzir6 na convocagao da fornecedora com
classilicagdo imediatamente subsequente.

17.3 - Serd assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no
respectivo

ヽ

processo' no prazo de 05 (cinco) dias

tteis, contados da notificagdo ou pubricagdo.

18.DA DOTAcAo
18.1 ‐
As despesas

19,Orreltes das aquisicOes da presente Lcita9ao cOrreraO a cargo da
Secretana Municipal de Assistencia sodal,usu頷 a da Ata de Re」
strO dC Pre90s,cuJos
ogamas de驚 aho e nementos de Despesas cOnstaao naξ ittЪ jtti:̀孟
I[

■

出

empenhO, cOntrato ou dOcumentO equivalente, observada as cOnd95es estabelecidas
neste edital e ao quc(通

19.DAS

sp6e o罰 g062,daレ Di

Federal n°

8666/93 e altera95es.

「

FINAIS

lS.f - S.rUo

3::::f:::::

excessivos ou manifestamente inexequiveis,
nb61cO,msoHo Ou cOtacao de valor zero

1":::""isrlem.descontos
pre90 global ou unitanO
por lote sヒ
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i

19.2 ' E facultada o pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a
promogdo de dilig€ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento que deveria ser apresentado em sesseo
publica da licitagdo.

19.3 - Fica assegurado a secretaria Municipal de Administragio, no interesse

da
administragdo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitagdo, observada as disposig6es contidas no art. 49 da ki n. g.666lgs e arts. 17 e 1g
do Decreto Municipal n. I 15/2013.
ヽ

19'4 ' Apos a apresentagao da proposta, ndo cabera desist€ncia, sarvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
19.5 - As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidades das informag6es e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagAo, bem como, pelo custo da
preparagao e apresentagdo dos documentos, independentemente do resultado
do
processo licitat6rio.

19'6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo quarquer fato superveniente que impega
a
realizagio do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente
transferida para o
primeiro dia ritil subsequente, no mesmo hor6rio e local
anteriormente estabelecido, salvo
comunicag5o ao contr6rio.
19.7 ' Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos,
excruir-se-6
dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento. 56 iniciam e vencem os prazos
em dias

o

de

expediente.

19'8' o desatendimento de exigdncias formais nio essenciais, n5o importar6. no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferigao
de sua quarificagdJ e da exata
compreensdo de sua proposta, durante a realizag60 da
sess60 ptbrica da licitagio.
19'9. As nornas que disciplinam esta ricitagio serd.o sempre interpretadas
em favor da
ampliagio da disputa entre os interessados, sem o comprometimento
dos principios que

regem a lei-

19'10' o ato

de homorogagdo do procedimento ndo confere o
direito d contratagdo.

19'11' os casos omissos serio resolvidos pelo (a) pregoeiro (a)
com base na
vigente.
Rua Sao Pau10,964 CcntrO cEP:79170‑000
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12. Os envelopes contendo a dOcumentacao e prOpOstas" elmnadas do certame
icarao a dsposicao dOs lcitantes pe10 prazo n■ axm10 de 15 (quinZe)daS itCis do
encerralnento da hcltacao,ap6s este pe亘 odo scrio desmidOs.
19。

nio apresentado em qualquer fase do torneio
licitat6rio, podendo o credenciado representante preencher a declaragdo no momento d.a
19.13. Qualquer ato declarat6rio

sess5.o.

19'14. As decis6es do pregoeiro ser6o consideradas definitivas somente ap6s
ヽ

homologagdo do procedimento pelo secret6rio Municipal de Assist€ncia social.

19.15. InformaQ6es ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitagdo somente
serri admitidas por escrito, enderegadas o Pregoeiro, cujo enderego 6 a Rua Sdo paulo, no
964, centro, cEP 79170-000, neste Municipio, at6 o segundo dia que anteceder a data
de recebimento dos envelopes I e II no hor6rio de ThOomin ds 1lhOOmin horas.

ュred口 ,para obtcncao do hstrumcntO c。 lwoCat6五 o

19.17. Fica eleito o foro da cidade de SidrolAndia, Estado de Mato Grosso do sul,
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as
questSes resultantes desta licitagao e que ndo possErm ser dirimida administrativarnente.
ヽ

Sidrolanda― MS,14 de mao de 2018

BEITATO DTSILVA SANTOS
Secretirio Municipal de Fazenda, Tributagao
e Cestao Estrat6glca
Rua Sao Paul。 ,964 Centro CEP:79170‑000
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PROCESSO ADMINISrRATⅣ O
P―

N° 1870ノ 2018

Ao PRESENCIAL N° 019ノ 2018
ANE:TO

I

TERMO DEREFERENCIA

ヽ

oBJETo: Registro de pregos para Aquisigdo de g€neros alimenticios - hortifruti, frutas e
verduras - para atender a Secretaria Municipal de Assist€ncia Social, com fomecimento
parcelado, consumo previsto para 12 (doze) meses e de acordo com as especilicag6es e as
respectivas quantidades constantes no Anexo II deste Edita-l.
JUsrrFIcATrvA: Aquisiqdo de hortifrutis, frutas, verduras e legumes em geral, para uso
de 12 meses, conforme a necessidade da Secretaria, GRAS Jandaia, CRAS sdo Bento,
CRAS Cascatinha, acolhimento adulto e infantit da Prefeitura. A entrega serA semanal em
quantidade conforme a necessidade da secretaria em bom estado para coasumo com

identificagdo de peso no ato da entrega.

PRAzo MAxrMo PARA os FoRNEcrlrENTos: l2(doze) horas a contar da solicitagao
da Secretaria.

ADJITDICAQAO DO O&IBIO: menor preeo unitario.

obs: o pedido das mercadorias

ヽ

serdr de acordo com a necessidade atraves de ordem de
compra. No momento da entrega do produto, serao verificadas as quantidades e cond.ig6es dos produtos, caso esteja em desacordo com o produto licitado ser6 devolvido ao
fomecedor e o mesmo devera efetuar a troca.

PREcOS RtFERrNCrArs PARA CRTTERIO DE ACETTABILTDADE:
sob pena de desclassificagdo os valores deverao respeitar os seguintes pregos
mo para cada item, a seguir elencados:
lTEM

PRODUTO

UN:D.

QUANT

KG

5000

VALOR ME―

VALOR TOTAL

DiO

-

1i eualidade, tamanho m€dio a grande,

TOMATE SALADA

tenros, casca integra, sem danificagOes fisicas, perfeito estado

01

de desenvolvimento do aroma,

18750,00

cor e sabor pr6prios da variedade e esp6cie, grau de evoluqio e
tamanho tal que lhe permite
suportar, vas, rachaduras, cones
Rua Sao Paul。 ,964 Ccn●o CEP:79170‐ 000
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e perfurag6es, peso e tamanho
padrSo.
EATATA COMUM NPO INGIE5A

IAVADA

-

1e Qualidade, fresca,

compacta, firme na coloragSo,
uniforme, especial, lavada tamanho m6dio e uniforme, per-

02

feito estado de desenvolvimento, tenra, cor e sabor pr6prios

KG

2000

2,10

4.200,00

KG

100

3,90

390,00

KG

2000

3,00

6.000,00

KG

2000

2,40

4.800,00

KG

500

2,90

1.450,00

da variedade e esp6cie, grau de
evolug5o e tamanho tal que lhe

permite suportar, vas, rachaduras, cortes e perfuraE6es, peso e
tamanho padreo.

CEEOIA ROXA

-

1a Qualidade

tamanho m6dio e uniforme,
perfeito estado de desenvolvimento do aroma cor e sabor
03

pr6prio da variedade e espdcie
grau de evoluqeo e tamanho tal
que lhe permite suportar,
rachaduras, cortes

e

vas,

perfura-

g6es, peso e tamanho padrEo.

- 1. eualidade tamanho mddio e uniforme, perfeito estado de desenCEBOTA I{ACIONAI

04

volvimento do aroma, cor e
sabor pr6prio da variedade e
esp6cie grau de evolugio e
tamanho tal que lhe permite
suportar, vas, rachadura5, cortes
e perfurag6es, peso e tamanho
padrSo.
CENOURA

-

1e Qualidade tama-

nho m6dio e uniforme,

sem

folhas, casca integra, sem ra-

05

chadura, sinais de apodrecimen-

to ou sujidades, perfeito estado
de desenvolvimento do aroma,
cor e sabor pr6prio da variedade
e esp6cie.

PEPINO

-

cor verde

escura,

pr6prio para consumo,
06

sem

sujidades, sem partes murchas,

ou ressecadas,
grau miximo de evoluCao
amareladas

no
de
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e

tamanho a.oma

esp6cie, uniformes

sabor

e com

da

bri-

lhos.

-

AIFACE tlSA

07

MaCo cor verde

escura, sem folhas murchas ou

machucadas,

folhas

integras,

MAcO

1000

2,30

2300,00

MAcO

1000

2,80

2800,00

MAcO

900

2,10

1890,00

KG

500

4,50

2250,00

MAcO

500

2,20

1100,00

КC

200

3,75

750,00

MAcO

300

КG

30

12,60

378,00

КG

30

12,60

378,00

KG

100

4,90

490,oo

KG

200

2,40

480,00

pds grandes.

AttACE AMERICANA

08

-

cor

MaCo

verde escura, sem folhas mur-

chas

ou

machucadas, folhas

integras e p6s grandes.
COUVE EM FOLHAS

ヽ

09

-

Cor verde

escura, folhas integras,

sem

folhas murchas ou machucadas,
malo com 10(dez) folhas.

MAND10CA
DESCASCADA
CONGELADA EM PEDAcO ―
10

Adequada

para

co2imento

e

consumo, sem suJdades Ou
sinais de apodrecimento
SALSINHA

11

-

Cor verde escura,

pr6pria para consumo, magos
mddio, sem sujidades, partes
murchas, amareladas ou ressecadas.
ABOBRINHA

12

-

Formato caracte-

ristico, sem partes amassadas,
mofadas ou perfurac6es.

- Com capa, cor e odor
caracteristicos, tamanho m6dio,
sem folha murcha, machucadas
ACELGA

ヽ

13

1305,00

ou sinais de apodrecimento.

PIMENTAO AMAREI.O

14

-

COr

Amarelo, pr6prio para consumo,
sem sujidades, partes murchas,
amareladas ou ressecadas.
PIMENTAO VERMEI.HO
COr

-

vermelha, pr6prio
15

para

consumo, sem suiidades, partes

murchas, amareladas

ou

resSecadas.

PIMENTAo VERoE

16

.

Cor Virde

Escura, pr6prio para consumo,
sem sujidades, partes murchas,
amareladas ou ressecadas.

17

ABOBORA CABOT:A‐ Em forma‐
to caracteristico′

cOm cascas

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‑000
Fo■ e/Fax:(067)3272‐ 7400
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verdes escuras, firme interior
alaranjado, sem partes amassados ou com mofo, perfurag6es
ou sinais de apodrecimento.
REPOTHO ROXO - Com capa

cor

e odor caraderistico, em tama-

18

nho mddio, sem folhas murchas,

KC

200

3,40

680,00

KG

500

10,50

5250,00

KG

2000

2,20

4400,00

MAcO

200

3,50

700,00

UN

100

5,90

590,00

MAcO

500

2,40

1200,00

MAcO

500

2,80

1400,00

MAcO

300

2,90

870,00

KG

100

3,00

300,00

machucadas ou sinais de apodrecimento.
VAGEM - Com capa cor e odor
ヽ

19

caracteristico, em tamanho
m6dio, sem folhas murchas,
machucadas ou sinais de apodrecimento.

- 1'Qualidade especial lavada tamanho grande e
BETERRABA

uniforme perfeito estado de
desenvolvimento, tenra cor e
20

sabor pr6prios e esp€cie grau de
evolugao e tamanho tal que

permite suportar, vas, rachaduras, cortes e perfurag6es, peso e
tamanho padreo.
ESPINAFRE

21

-

Em malo

verde escuro, sem

com

sujidades,

partes murchas, amareladas ou
ressecadas.
BROcOt-ts JAPONES

22
ヽ

-

Em mago

m6dio com cor verde escuro,
sem sujidades, partes murchas,
amareladas ou ressecadas.

CEEOIINHA - Cor verde escura,
pr6pria para consumo, mago em

23

tamanho m6dio, sem sujidades,
partes murchas, amareladas ou
ressecadas.

RUCUIA

24

-

Em malo com cor

verde escuro, sem

sujidades,

partes murchas, amareladas ou
ressecadas.

HORTEIA

25

-

Em MaCo com cor

verde escuro,

sem

suiidades,

partes murchas, amareladas ou
ressecadas.

26

LIMAO TAtTt - Cor verde escuro,

sem sujidades, partes murchas,

Rua Sao Pau10,964 Ccn● o cEP:79170‐ 000

Fone/Fax:(067)3272‑7400
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amareladas ou ressecadas.

- Tamanho m6dio, com cor e cheiro caracterisBATATA DOCE

27

ticos, casca integra, sem rachadura, sinais de apodrecimento

500

KG

XG

100

1.050,00

ou suiidades.
BERIN.IEIA

-

Tamanho mddio,

com cor e cheiro caracteristicos,

28

casca integra, sem rachadura,

sinais

de

3,60

360,00

7,50

375,00

apodrecimento ou

sujidades.

GENGIERE

-

Tamanho m6dio,

com cor e cheiro caracteristicos,

29

casca integra, sem rachadura,

sinais

de

KG

apodrecimento ou

sujidades.

LAMNJA

30

Com cor

e

cheiro

caracteristicos, fruta suculenta
em tamanho m6dio, sem sinais

de

￨

-

apodrecimento

ou

KG

4000

1,49

5.960,00

KG

4000

2,49

9.960,00

КG

4000

UN

2000

partes

murchas.
EAttlANA NANICA - Cor ama.eta,

com grau de amadurecimento
adequado para consumo, sem
sinais de apodrecimento, amas-

31

sados ou perfeig6es, Em penca

frutos com 60% a 80% de maturagSo climatizada, uniformes, no

grau mdximo de evoluceo no
tamanho, aroma e sabor da
esp6cie sem ferimento.

MAMAO FORMOSA

. 1' QUAIi.

dade tamanho m6dio e uniforme fruto com 80 6 90% do grau

de maturalao, perfeito
32

estado
de desenvolvimento cor e sabor
pr6prios da variedade e especie,

10.400,00

amadurecimento adequado para
consumo sem sinais de apodrecimento ou machucados-

MEIANCIA

33

- L'

qualidade tipo

madura com peso minimo de 8
kg no grau miximo de evoluteo

no tamanho aroma e sabor

da

13,52

esp6cie sem ferimentos ou
defeitos firmes livres de resiRua 56o Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400

27.040,00
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duos fertilizantes, com cheiro
caracteristico suculento sem
sinais de apodrecimento partes
danificadas ou sujidades.

HAvAi

AsAcAxt

T""""ilro

M6dio, sem sinais de apodreci-

34

mento, machucados,

ou

perfurag6es,

sujidades

com

UN

500

4,30

2150,00

KG

500

2,70

135Q∞

KG

500

8,80

4400,00

КG

14,95

747,50

KG

9,10

455,00

8,フ 0

1740,00

casca

integra. em estdgio de maturagao p16prio para consumo.

MEttO AMARE10‐
ヽ

35

Em g「

au de

matura,う o pr6pria para consu‐

mo,

COm

casca

integra, se m

sinais de apodrecimento.
PERA

36

- com co, e .hei,o

teristicos,

car-ac-

pequeno′

tamanho

sem sinais de apodrecimento.

37

MORANGO - Com cor e cheiro
caracteristicos, tamanho medio,
sem sinais de apodrecimento.
MARACUJA

38

-

Com cor e cheiro
caracteristicos, tamanho m6dio,
sem sinais de apodrecimento.

UVA - Com cor e cheiro caracte-

39

risticos, tamanho mddio, sem

КG

200

sinais de apodrecimento.

REPOIHO VERDE

-

Com capa,

sem folhas murchas ou machu-

cadas, sem sinal de apodrecimento, cor e odor caraderisti-

し

cos.

1i

primeira

qualidade,

e

uniforme,

tamanho grande

cabega fechada, perfeito estado

de desenvolvimento do aroma,

40

cor e sabor pr6prios da variedade e esp€cie, grau de evolulio e

tamanho

tal que lhe

suportar

a

permita

KG

3000

2,10

6300,00

manipulaceo, cOm

ausencia de sujidades, parasitas
e larvas aderentes superficie

i

externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou corpos

estranhos

e

intactos. O trans-

porte e a conservacio devereo
estar em condiq6es adequadas
para o consumo.

Rua Sao Paul。 ,964 Cento cEP:79170‑00o

Fone/Fax:(067)3272‑7400
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41

AtHo GRA0Do - Embalagem de
500 Gramas - lsenta de mofo,
livre de parasitas e substancias
nocivas. Prazo de validade de 06
meses a partir da data da entrega.

(G

500

74,70

VALOR TOTAL R$ 144.738,s0

ヽ

Secretano Municipal de Fazenda,lhほ butacao
e Gestio Estrat6glca

Rua Sio Paulo, 964 Centro CEp: 7gt7O-OOO
Fone,/Fax : (067) 3272-7400

7.350,00
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ANEXO U

- F1ORMUIIRIO

PADRONIZADO DE PROPOSTA
PRDGAO PRESENCIAT N" O19/2018
PROcESiso ApMIMSTRATTVO N" 1820/2018

FORNECEDOR

CNP」 /MF

O&IE[O: Registro de pregos pzra a

selegao da proposta mais vantajosa para a
Administrag5o Priblica, objetivando aquisiEdo de g€neros alimenticios - hortifruti, frutas
e verduras - para atender a Secretaria Municipal de Assist€ncia Social, com fornecimento
parcelado.
!TEM

PRODUTO
TOMATE SALAOA - 1e eualidade, tamanho m6dio

UNID.

QUANT.

KG

5000

KG

2000

KG

100

VALOR MED:0

a

grande, tenros, casca integra,

sem

danificagaes

fisicas,

perfeito estado de desenvol-

01

vimento

do

aroma, cor e

sabor pr6prios da variedade e
espicie, grau de evoluC5o e

tamanho tal que lhe permite

suportar, vas,

rachaduras,

cortes e perfurag6es, peso e
tamanho padrSo.

BATATA COMUM TIPO INGLESA LAVADA

ヽ

-

1. Oualida-

de, fresca, compacta, firme

na

coloraEeo,

uniforme,

especial, lavada tamanho
mddio

02

e

uniforme, perfeito

estado de desenvolvimento,
tenra, cor e sabor pr6prios da
variedade e esp€cie, grau de
evoluc5o e tamanho tal que

lhe permite suportar,

vas,

rachaduras, cortes e perfura-

C6es, peso

e

tamanho pa-

drio.
CEBOLA RO)(A

03

-

1e

eualidade

tamanho m6dio e uniforme,
perfeito estado de desenvol

vimento

do aroma cor

e

sabor pr6prio da variedade e
Rua S触 O Pau10,964 Centro cEP:79170‑000

Fone/Fax:(067)3272‑7400
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especie grau de evolugio e
tamanho tal que lhe permite

suportar, vas,

rachaduras,

cortes e perfurac6es, peso e
tamanho padrSo.

-

CEBOI.A NACIONAL

1'

Qualidade tamanho m6dio e

uniforme, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma,

04

cor e sabor pr6prio da variedade e esp6cie grau de evo-

KG

2000

КG

2000

КG

500

MAcO

1000

MAcO

1000

MAcO

900

КG

500

lucao e tamanho tal que lhe

‐

permite suportar, vas, rachaduras, cortes e perfurag6es,
peso e tamanho padreo.

CENOURA

- 1!

Qualidade

tamanho m6dio e uniforme,

sem folhas, casca

integ.a,

sem rachadura, sinais
05

de

apodrecimento ou sujidades,
perfeito estado de desenvol-

vimento

do

aroma, cor e

sabor prdprio da variedade e
esp6cie.

- cor verde escura,
pr6prio para consumo, sem
sujidades, sem partes murPEPINO

06

chas, amareladas ou ressecagrau

maxlmo

evolug;o de tamanho aroma

ヽ

e sabor da esp6cie, uniformes
e com brilhos.

AIFACE LISA

07

-

Maeo cor

verde escura, sem folhas
murchas ou machucadas,
folhas integras, p6s grandes.
ALFACE AMERTCANA

08

-

Maqo

cor verde escura, sem folhas

murchas

ou

machucadas,

folhas integras e p6s grandes.

COuVE EM FOLHAS

―

cOr

verde escura,fOlhas integras′

09

sem fo has murchas Ou ma
chucadas,macO cOm lo(de2)
folhas

10

MAND:OCA

DESCASCADA

Rua SttD Paulo,964 CentrO cEP:79170‑000

Fone/Fax:(067)3272‑7400
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EM PEDAqO

CONGELADA

-

Adequada para cozimento e
consumo, sem sujidades ou
sinais de apodrecimento.
SAI,SINHA

-

Cor verde escu-

ra, pr6ptia para
11

consumo,
magos m6dio, sem sujidades,

MACO

500

KG

200

MACO

300

partes murchas, amareladas
ou ressecadas.

-

ABOBRINHA

12

.acteristico,

Formato ca-

sem

partes

amassadas, mofadas ou
perfurag6es.
ACELGA

-

Com capa, cor e

odor caracteristicos, tamanho

13

m6dio, sem folha murcha,
ou sinais de

machucadas

apodrecimento.

14

P|MENTAo AMARELo - cor
Amarelo, pr6prio para consumo, sem sujidades, panes

murchas, amareladas

KG

ou

ressecadas-

P|MENTAo VERMELHo
vermelha,

15

consumo,

, cor

p「 opr[o

sem

para

sujidades,

KG

partes murchas, amareladas
ou ressecadas.

.

cor

Verde Escura, pr6prio

para

PIMENTio VERDE
16

conSumo/

sem

sujidades,

KG

100

KG

200

KG

200

KG

500

partes murchas, amareladas
ou ressecadas.

ee6soRA cAeonA

-

Em

formato caracteristico, com
cascas verdes escuras, firme

17

interior alaranjado,

sem

partes amassados ou com
mofo, perfuraq6es ou sinais
de apodrecimento.
REPOTHO ROXO

18

- Com capa

cor e odor caracteristico, em
tamanho mddio, sem folhas

murchas, machucadas

ou

sinais de apodrecimento.

19

- Com capa cor e
odor caracteristico, em taVAGEM

Rua Sdo Paulo,964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (06j) 3ZjZ:7400
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manho m6dio, sem folhas
murchas, machucadas ou
sinais de apodrecimento.

BETERRABA
esPecial

grande

‐1° Qua‖ dade

lavada

e

tamanho

uniforme perfeito

estado de desenvolvimento,

20

tenra cor e sabor pr6prios e
espdcie grau de evoluceo e

KG

2000

MAcO

200

UN

100

MAcO

500

MAcO

500

MAcO

300

КG

100

500

KG

KG

100

tamanho tal que permite
suportar, vas, rachaduras,
cones e perfuragSes, peso e

‐

tamanho padreo.
ESPINAFRE

21

-

Em ma9o com

verde escuro, sem sujidades,
partes murchas, amareladas
ou ressecada5.
BROCOUS JAPoNES

-

Em

maco m6dio com cor verde

22

escuro, sem suiidades, partes

murchas, amareladas

ou

ressecadas.
CEEOLINHA - Cor verde escu-

23

ra, pr6pria para consumo,
ma9o em tamanho mddio,
sem sujidades, partes murchas, amareladas ou ressecadas.

24

RUCUTA - Em .ago co. cot
verde escuro, sem sujidades,
partes murchas, amareladas

ou ressecadas.
HORTETA - Em Maqo com

25

cor
verde escuro, sem sujidades,
partes murchas, amareladas
ou ressecadas.

L:MAO TA!Tl ‐COr verde

26

escuro′

sem sulidades,partes

murchas,

amareladas

ou

ressecadas

BATATA DOCE

-

m6dio, com cor

27

Tamanho

e

cheiro
caracteristicos, casca integra,

sem rachadura, sinais

de

apodrecimento ou sujidades.

28

BER:N,ELA‐ Tamanho mldio′

Rua Sao Pau10,964 Cento CEP:79170‐ 000

Fonc/Fax:(067)3272‑7400
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com cor e cheiro caracteristi-

cos, casca integra, sem rachadura, sinais de apodrecimento ou sujidades.
GENGIERE - Tamanho m€dio,

com cor e cheiro caracteristi-

29

cos, casca integra, sem rachadura, sinais de apodreci-

KG

mento ou sujidades.
IARANJA - Com cor e cheiro
caracteristicos, fruta suculen-

30

ta em tamanho mddio,

sem

KG

4000

KG

4000

КG

4000

sinais de apodrecimento ou
Partes murchas.

BANANA NANICA - Cor ama-

rela, com grau de amadure-

cimento adequado para
consumo, sem sinais de
apodrecimento,
う０

ou

amassados

perfeiq6es, Em penca

frutos com 60%

a

80% de
maturagSo climatizada, uniformes, no grau m6ximo de
evolug6o no tamanho, aroma
e sabor da esp6cie sem ferimento.

umnAo ronmosl

-r

Qualidade tamanho medio e
uniforme fruto com 80 6 90%

do grau de maturaCio, per-

32

feito estado de

desenvolvi-

mento cor e sabor pr6prios
da variedade e especie, ama-

durecimento adequado para
consumo sem sinais de apodrecimento ou machucados.

MELANCIA

- 1" Qualidade

tipo madura com peso minimo de 8 kg no grau mdximo

de

33

evolugSo no tamanho
e sabor da e5p6cie
sem ferimentos ou defeitos

aroma

2000

UN

firmes livres de residuos
fertilizantet com cheiro
caracteristico suculento sem

sinais

de

apodrecimento
￨

Rua Sio Paulo, 964 Centro CEp: TgliO-OOO
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partes danificadas ou sujidades.

ABACAXI HAVA,

-

Tamanho

M6dio, sem sinais de apodre-

cimento, machucados, suji34

ou perfurac6es, com
casca integra, em est;gio de
dades

maturagSo pr6prio

UN

s00

XG

s00

KG

s00

para

consumo.

MEIAO AMARETO - Em grau

35

de maturageo pr6pria

para

consumo, com casca integra,
sem sinais de apodrecimento.

36

PERA Com cor e cheiro
caracteristicos, tamanho
pequeno, sem sinais de apodrecimento.
MORANGO - Com cor e chei-

37

ro

caracteristicos, tamanho
m6dio, sem sinais de apodre-

KG

cimento.

MARACUJA

38

-

Com cor

e

cheiro caracteristicos, tamanho m6dio, sem sinais de

KG

apodrecimento.

UVA - Com cor e cheiro ca-

39

racteristicos, tamanho mddio,

KG

200

KG

3.000

sem sinais de apod.ecimento.
REPOLHO VERDE - Com capa,

sem folhas murchas ou machucadas, sem sinal de apodrecimento, cor e odor carac-

teristicos.

1!

primeira quali-

dade, tamanho grande

e

uniforme, cabeca fechada,
perfeito estado de desenvol-

40

vimento do aroma, cor

e

sabor pr6prios da variedade e
espdcie, grau de evolugSo e

tamanho tal que lhe permita
suportar a manipulag;o, com
aus6ncia de sujidades, parasi-

tas e larvas aderentes e superficie externa, sem feri
mentos ou defeitos, livre de
terra ou corpos estranhos e
Rua Sao Paulo, 9g Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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intactos. O transporte

e

a

conserva9eo dever:o estar

em

condie6es

adequadas

para o consumo.

AIHO GRAIiDO - Embalagem

41

de 500 Gramas - lsenta de
mofo, livre de parasitas e
substancias nocivas. Prazo de
validade de 06 meses a partir

КG

500

da data da entrega.

‐

VALOR TOTAL

RS

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

‐

MF E ASSINAT― DO
REP― ENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARIIIBO DO CNPJノ

Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‐ OIXl
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400

PicrNA:
ASS:

/]?
/

PRBFEITITRA. I}IUMCIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO IWATO GROSSO DO SUL
CNPJ&,IF: 03.501.57410001 -3 I
ANE:XO

UI

DE'CLARAqAO DE IIABILITAQAO
(Nome

da

Empresa)

CNP」 /MF

n"

situada

comPleto)-

te■ ■ os dO IndsO VII,art 4° da Lei Federal n°
10.520/2002,quc cumprc plenalnentc os
requisitOs da hab■ t∝ ac c対 」 dOS nO Edltal dc Pregao Presenchi n°
19ノ 2018,
autoHzadO pe10 Processo Adn丘 nistrat市 on° 1870/2018。
1■

ー

(enderccO

declara, sob as penas da Lei, nos

Por ser expressa marufestacao da verdadc,f‑0 0 prcsentc.

cldadc

l― l,一

dC
estado

dc 2018

Carlmbo do CNP.I/MF e assinatura do
Represetrtante legal da empresa
し

Rua sぉ Paulo,964 CentrO cEP:79170‑OClll
Fone/Fax:(067)3272‐ 7400

才

YActxt:

/ )fu

ASS:

PREFEITI.IRA. MLIhTICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.50 1.574i0001 -3 I

ANEKO TV
DEICLARAgAO DE T.ATOS SITPERVENTENTES trUPEDTTWOS

Declar:amos, sob as penalidades cabiveis, a inexist€ncia de fatos que impeqa
a
qualquer tempo, sob as penas da Lei, a exist6ncia de fatos supervenientes impeditivos da
sua habilitagio, na forma determinada no g 2o, do art. 32 da Lei Federal n" g.666/93.

a nossa empresa de participar de licitagdes prlblicas, e compromete-se informar

V

―
MS,̲̲/

/

Assiaatura do representante legal da empresa
NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRF,SA
‐

N°

DO CNPJ/MF DA EMP― A

Rua SaO Pau10,964 Centro cEP:79170‑000

Fone/Fax:(067)3272‑7400

″

PAcrN^t

Z3L(

ASS:

PRtrFEITLTRA, M TTNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJMF: 03.501.574i000i -3 I

/INEXO V
DE,CLIIRA9AO NOS TERUOS DO INCISO ]O'X[I DO ARTIGO
FEDERAL

7

DA CONSTITIIIQAO

Pregiio Preseaclal no O 19/ 18
Processo Admlnistrativo f la?O 12OLA.
‐

;;

..-...................
n"...................

.

:;;;*;.-;;;;;;;'#:::T;1.:Xj'yA:':,;
portador (a) da Carteira de

Identidade

e do CpF/MF no .................
DDCLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 d,a Lei Federal n" g.666,
de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela lei n"9'854, de 2z de outubro de r.999, que
nao emprega menor de dezoito anos e trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega menor
de dezesseis

anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,
na condigdo de aprenrti,
―MS,̲dc

de

Assinatura do representante legal da empresa

(ObServa9a。 :cm casO aF― aiv。 ,assmalar a rcssalva achal.
Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP:79170‑Ooo

Fonυ Tax:⑩ 67)3272‐ 7400

(

).

つ／ヽ

PAGINA:
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ASS:

PREFEITIRA ⅣItMCIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJノヽ
4F:03.501.574/0001‐ 31

ANXO VI
ATA DE REGISTRO DE P―

OS P=22P■ 2018

dias dO mes de̲̲̲̲de̲̲̲̲,na sedc do Municiplo de SIDROmNDIA―
MS,situada a Rua Sao Pau10,n° 964,Centro,SIDROLANDIA― MS― M/S,reprcscn―

Aos

tada neste ato pe10 Prefeito,Marcclo dc Ara可 o Ascoli,brasilciro,casado,portador
do RG n.° 000406049 SSP/MSC CPF n.° 519593.991‑87,residente e donliciliado

na Rua Alagoas,181,CentrO,sIDROLANDIA‐ MS‐ MS,dOravante denommada Con―
tratante, e do outro lado a empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o
n."_,
com estabelecimento na
, na cidade

doravante denominada Contratado, representada neste ato por
bra―
sileiro, portador(a) do RG n..
'n.°
emitida pela SSP/_, e do CPF
nos te■ ■
■
■
oS nOS te..̲Os da Lei n° 10520,dc 17 deJuho de 2002,bin°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (c6digo de Defesa do consumidor), Iri complementar
n" 123 de 14 de Dezembro de 1996, Decreto Municipal n' rrs/2014, ambos de ; e, subsidiariamente, pela Lei n" 8.666/93 e alterag6es posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuraeao inserta nos autos, resolvem registrar os
pregos, conforme decisdo exarada no processo Administrativo n" lgzol2ola e HoMoLOGADA nos autos, referente ao pregeo presenclal N" ol9/2o1g RtclsrRo DE
PREQOS, consoante as seguintes clAusulas e condigoes:
1. CLAUSI'LA PRIMEIRA

-

DO O&'ETO

1.1. O objeto da presente ata 6 a selegdo da proposta mais vaatajosa para a
administragio priblica, objetivando o registro de pregos para "aquisigio de g€neros
alimenticios - hortifruti, frutas e verduras - para atender a Secretaria Municipal de

Assist6ncia Socia], com fornecimento parcelado, consumo previsto paru l2(dozcl meses,.

2. CLAUSUT,A SECI]T{DA - DA ATA DE REGISTRO DE pREqOS
2'l' A presente Ata de Registro 6 o documento vinculativo obrigacional de fornecimento,
onde constarao os preeos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da
licitante vencedora, se convocadas, vierem cerebrar contrato para fomecimento dos
produtos nas condig6es 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 classifrcag5o e os qualtitativos propostos.

2'2' o

Pregoeiro convocar6 formalmente as fornecedoras, com anteced6ncia
rninima de
03 dias uteis, informando o rocal, dia e hora para a reunido e assinatura da
Ata de
Registro de Pregos.
Rua Sao Paul。 ,964 Centro CEP:79170‑000

Fone77Fax:(o67)3272‐ 7400
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PREFEITTIRA, IUTNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO I\{ATO GROSSO DO SUL
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2.2.L. O prazo acima citado poderd ser prorrogado -u't,oa vez, por igual periodo, quaado,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, d.esde que ocorra

motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administraga.o providenciard a
imediata publicagio no Did_,rio Oficial do Municipio.
2.4. As empresas com pregos registrados passareo a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convocagdo, nao comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominagdes a ele previstas neste
edital, o Pregoeiro convocard as demais licitantes, na ordem de classifcagd.o.

2.6. Decorridos 60

(sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagSo para a assinatura de Ata de Registro de Preqos e Pomecimento, as licitarrtes
estarao fiberadas dos compromissos assumidos.

2.7- A ata de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vig€ncia de 12 (doze)
meses,
a contar da data de publicagio de seu extrato.
3. CL/{USI'LA TERCEIRA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PRE9OS
3'1' A Ata de Registro de Preqos ser5. utilizada pela Secretaria Municipal de Assist€ncia Social de Sidrol6ndia, Estado do Mato Grosso do Sul.
‐

3'2. caberd a usuaria da Ata a responsabiJidade, apos o registro de pregos, pelo controle
do
cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fomecimento, incrusive aplicagdo
das

sang6es previstas neste edital.

3.3. A Usu6ria da Ata deverd informar ao orgao Gerenciador do sistema de Registro
de
Pregos, do ndo comparecimento da fomecedora para a retirada
da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando a convocagdo dos
remanescentes e
aplicaqio das penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

3'4'

Poderd utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer 6rgao
ou entidade de outros

municipios que ndo tenha participado do certame, mediante previa
consulta ao orgdo
Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.

Rua Sao Pau10,964 Centro CEP:79170‑000

FoncFax:(o67)3272‑7400

″
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ASS:

PREFEITURA Ⅳ則 NICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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3.5。 O Re」 strO de PrecOs seぬ f01...ando pOr mte..■ ■
edo da Ata de Reglstro dc Pre9os,na
fo....a do Anexo VI,nas cOnd95es pn"istas no Edltal dc Conv噸 。

O Mu壺 dゎiO

nao se obHga a ttar cOntrata嘱 5es onundas do Sistema
Reglstro dc Pre9os,icandO he facultada a udし ,α10 de Outros meios para aquisioiO de
item, respeitada a legsla9aO relatva as ldta95es, sendO assegurado ao beneflttO dO
3.6。

de〔 idrolanda

Re」 strO dC PrecOs prefercnda em igualdade de cond195es.

4. CLAUSULA QUARTA
RECEB…

DO FIORNDCIMENTO, I,OCAL DE EITTREGA, ACETIE E

.

4.1. A Ata de Registro de Pregos ser6 ut izada para aquisig6o do respectivo objeto pela secretaria Municipal de Assist€ncia Social

4'2'

Cada fomecimento devera ser efetuado mediante sotcitagdo por escrito, forrnalizada
pela secretaria de Municipal de Assist6ncia Social dela devendo constar:
a data, o valor
unitdrio do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o pra?n,
o
carimbo e a assinatura do responsdvel, sendo efetuada direramente a empresa
contratada,
devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o nrimero
de refer€ncia da Ata.

4.3. A(s)

fornecedora(s) classificada(s) ficar6. (ao) obrigada(s) a atender
as ordens de
fomecimento efetuadas dentro do prazn de validade do registro,
mesmo s€ a entrega dos
produtos ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4'4' os produtos devem ser entregues nos locais informados pela Secretaria Municipal
de
Assist€ncia social no prazo m6ximo de 12 (dozcl horas,
apos a soricitag.o, mediante
requisiqdo expedida pelo contratante, respeitando-se o
limite da quantidade solicitada. Os
produtos devem estar acondicionados adequadamente, de forma
a permitir compreta
seguralga durante o transporte.

4'4'l' o

prazn de entrega sera conforme soricitaqdo do 6rgdo/entidade
requisitante, ndo
podendo ultrapassar 12 (dozel horas ap6s a solicitaedo
da Secretaria Municipal de Assist€ncia Social
recebimento dos produtos se efetivar6, em conforrnidade
com os arts. 73 aT6 d,a
!'l'?'o
lei 8.666/93,

mediante recibo, nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificaqio
das especificag6es, mediante .Termo
de Aceite Provis6rio";

bl

Definitivamente, ap6s a verificagao da qualidade,
quantidade, caracteristicas,
especificag.es dos produtos, e consequente
aceitaqdo pela equipe responsdvel, Do pra
m6ximo de 05 (cinco) dias, mediante -Ienno de
Aceitl Definitivo".
Rua Sao Paulo, 9@ Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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4.4.3. SerSo recusados produtos imprest6veis ou defeituosos, que nao atendam
especifcag6es constantes neste edital e/ou que nao estejam adequados para o uso.

as

4'5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar ndo receber ou ndo retirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazb de 05 (cinco) dias riteis, a
Administragio convocara a segunda classificada para efetuar o fomecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classi.ficadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

4'6' A

segunda classifcada s6 poderd fomecer
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

i

Administragdo quando

a

primeira

4'7' os produtos, objeto desta ricitaqao, deverio ser entregues

acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaqao,
dera devendo constar o
nflmero da Ata de Registro de pregos, o produto, o valor unit6rio, a quantidade,
o valor total
e o local da entrega, al6m das demais exig6ncias legais.

4'8'

Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se,
subsidiariamente, no que
couber, as disposiqdes da ki n" g.o7g de tr/og/go cldigo
de Defesa do consumidor.
-

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

5. cLiusur.a elrrilrA- DA conTRATAeAo
5.1. As obrigag6es decorrentes do fomecimento dos produtos
constantes do Registro de
Pregos serd firmado com o Municipio de Sidrol6ndia,
observada as condig6es estabelecidas
neste edital e no que dispde o art.62 dal,ei Federal n". g.666
/93, e ser6 formalizada atravds
de:

a) Nota de empenho ou documento equivarente, quando
a entrega n6o envorver obrigaq6es
futuras;
bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando
presentes obrigag6es fu turas.

5'1'1' A Ata de Registro de pregos

(Anexo M) 6 parte integrante do Edital de convocagio,
cujas condig6es dever6.o ser mantidas na sua integralidade.

5'2' o prazo para a retirada da nota de empenho e/ou
assinatura da Ata serd de o5 (cinco)
dias uteis, contados da convocagdo.
Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‑000
Fone′ Tax:(o67)3272‑7400
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5.3. os quantitativos de fomecimento serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e, observardo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

5'4. A licitante vencedora n6o poderd subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitagao.

6. CL{USUI.asExTA-DO PREQO E Rrl,IS.[,O
6.1. os pregos registrados serio fixos e irreajustdveis durante a vig€ncia da Ata de
Registro de Pregos.

6.2. Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado,
a comissdo de Licitagio notificard a fornecedora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando a negociagio para a redugAo de pregos .
ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificaq6es.
"rr" "d"qr.gd.o

6'3'

Dando-se por infrutifera a negociagdo de redugdo dos pregos, a comissio
de
Licitagdo formalmente desonerard a fomeced.ora em relagdo
ao item e cancera::a o seu
registro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.

6'4'

simultaneamente proceder6 a convocagao das demais fornecedoras,
respeitada a
ordem de classificagd.o visando estabelecer igual oportunidade
de negociagd.o.

6'5'

Na ocorrCncia de cancelamento de registro de prego para
o item, poderdL a prefeitura
Municipal de Sidroldndia, solicitar nova ricitagdo para a aquisigao
do produto, sem que
caiba direito de recurso.

7. CL(USULT S6TUA - DO PAGA}tENTO
pagamento, decorrente do fornecimento do objeto
desta licitaeao, serd efetuado
mediarrte cr€dito em conta corrente ou cheque nominal,
no pra"n dL ao ltrintal aas,
contados do recebimento definitivo dos produtos, ap6s
a apresentagio da respectiva
documentaeao fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme disp6e o
art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso
II, alinea "b", da Lei n"

7'1' o

8.666 /93 e alteragdes.

7'2' os pagamentos somente serd.o efetuados apos a comprovaQao, pela(s)
fornecedora(s),
de
se encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema
.que
de seguridade
social, mediante a apresentag5o das certid6es N.gatirra"
de D6bito com o INSS e com o

FGTS.

Rua S5o Paulo, 964 Centro CEp: 79170_OO0
Fone/Fax : (06j) 3272-'t4OO
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PREtr'EITLTRA,

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

sustado p€*a que a fomecedora tome as medidas necessdrias, passando o prazo para
o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

7'4'

Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal
de Assistdncia Sociar a seu crit6rio, poder6 devolv€-la, para as devidas correedes,
ou
aceitd-la.

7.5. Na hip6tese de devolugio, a nota rrscal/fatura sera considerada como

し

apresentada, para fins de atendimento das condig6es contratuais.

nao

7'6'

Na pend€ncia de liquidagdo da obrigagEo frnanceira em virtude
de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o varor ser6 descontado da fatura ou
cr€ditos existentes em
favor da fornecedora.

7'7' A Administragao Municipal ndo pagard, sem que tenha autorizagao pr6via
e forma-l

nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente
po,
n6o instituig6es financeiras.

i..""i.o",

sejam ou

7.8. Os

eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes
da
inobserv6ncia, pela Fornecedora de prazo de pagamento,
serao de sua exclusiva
responsabilidade.

7'9' Fica estabelecido o percentuar
mora por parte da contratante.

de

juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hip6tese de

8. cLAusuL/r NoNA - DAs sANeOEs ADMINTSTRATTVAS
8'l' Pelo descumprimento totat da obrigagdo assumida, caracterizado pela
recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar
ou retirar a nota de empenho ou d.ocumento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados
os casos previstos em lei,
devidamente informados e aceitos, Iicar. a fomecedora,
a juizo do orgdo Gerenciador do
Sistema de Registro de pregos, sujeito ds seguintes
penalidades:
r - Multa de 100/o rdez por centof sobre o varor constaate
da aota de empenho e/ou

contrato;
II - Cancelamelto do prego registrado;
rrr - suspensio temPotaria de partlclpagio em llcltag5o
e tmpedimetrto de contratar
com a admiaistragio por prazo de at6 OS (clncof
anos.

8'2' As

sang6es previstas nos incisos anteriores poderao
ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execuqao do
objeto:
Rua 56o Paulo, 964 Centro CEp: lgtlO_OOO
Fone,/Fax : (06j) 3272_7400
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PREFEITI,TRA.

I - Multa morat6ria de 1% (um por cento), por dia r1til, sobre o valor da prestaqao

atraso atd o d6cimo dia;
II - Rescisio unilaterar do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,
IU - Cancelamento do prego registrado.

em

8'4' Por inexecugS.o totar ou execugdo irregular do contrato de fomecimento ou de
prestaqdo

de servigo:
I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;
Ir - Multa de 1o% (dez por cento) sobre o varor correspondente d parte ndo cumprida
ou
da totalidade do fornecimento n6o executado pela fornecedora;
Irr ' Suspensao tempordria de participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com
a administragdo por pr.ao de ate O5 (cinco) anos;
lV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Ad.ministragdo priblica

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigdo ou atc que seja
promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade.

8'5' A penalidade

de murta, estabelecida no inciso II, poderd ser aplicada juntamente
com as san'.es previstas nos incisos I, III e IV do subitem
acima, sem prejuizo da
rescisdo unilateral do instrumento de ajuste por quarquer
das hip6teses prescritas nos
art.77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
8'6' Apresentagdo de documentagdo falsa, nao manutengio
da proposta e cometimento

de fraude fiscal, acarretard sem prejuizo das
demais cominagdes legais:
r - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo

ou impedimento de contratar com
a Administraqao de ate o5 (cinco) anos e d.escred.enciamento
do certilicado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8'7' A empresa que nao recorher as multas tratadas
nos incisos anteriores rrc praz.()
m5ximo de 05 (cinco) dias uteis contados da
notificagao ensejard tamb€m a apricagdo da
pena de suspensdo tempor6ria de participagdo
em Iicitagio ou impedimento de contratar
com a Administragdo pribrica deste Municipio,
enquanto ndo adimplida a obrigagio.

8'8' Fica garantido a fornecedora o d.ireito pr6vio da
citagdo e de arnpla
respectivo processo,
publicagdo do ato.

defesa, no
ou

no prazo de 05 (cincoi dias uteis, contados da notificagdo

8'9' As

penalidades somente poderdo ser rerevadas
ou atenuadas pera autoridade
mediante aplicasdo do principio da proporcionalidade,
l|llllil,":
em razao de
crcunstdncias
fundamentadas:T fatos reais e comprovadas,
desde
que
requeridas
por
escrito e no prz\zo m6ximo de 05 (cinco)
dias nteis da data em que for notificada da
pretenseo da Administragio p0blica
deste Municipio da aplicagio da pena.
Rua Sao Paulo, 964 Centro CEp: T}I:,O-OOO
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8.1O. As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

8.11. CompetirA a Secretaria Municipal de Assistdncia Social, na qualidade de Usudria
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.

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

ヽ

competEncia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagdo ser
concedido mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o praz,o
de sangio minima de 02 (dois) anos.

8.13' o

6195.o Gerenciador do sistema de Registros de pregos, na qualidade de
responsdvel pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fornecimento
caberd a aplicagao das demais penalidades previstas no instrumento d.e convocagdo.

8.14. As import6ncias relativas is multas deverdo ser recolhidas
Municipio de SidrolSndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

i

conta do Tesouro do

9. CL/iUSULA I{OI{A - DO CANCEUIMENTO DO pREeO REIGISIRAIX)
9.1. A Ata de Registro de Prego sera cancelada, automaticamente, por decurso d,o prazo
de vig€ncia ou quando nao restarem fomecedoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia /MS quando:

9.1.1. A licitante ndo formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata
de Registro de Pregos, sem justificativa aceit6vel;

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

9.1.3. os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver
€xito na negociagio;

9.1.4. Der causa a rescisdo administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados

to

ari. ZZ e seguintes da Lei Federat f . g.666 /93;

9.1.5. Por razAo de interesse pribtico, devidamente motivado.
Rua 56o Paulo, 964 Centro CEp: 79170_OOO
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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9.2. cancelado o Registro de prego induzird na

convocaQao

da fornecedora

com

classifi cagdo imediatamente subsequente.

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

respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificag60 0u publicagS.o.

ro. clriusuLA DEcruA - DA DorAgAo

oRQAMEDTTARTA

1o.1. As despesas decorrentes das aquisig6es da presente licitagio correreo a cargo da
secretaria Municipal de Assist€ncia Social, usu6ria da Ata de Registro de preqos, cujos
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es estabelecidas
neste edital e ao que disp6e o arttgo 62, da Lei Federar n'g.666
/93 e alteraq6es.
11. clAusur,A DEctruA PRTMETRA - Do pREeo REGTSTRADo
11-1. considerando trata-r-se de julgamento de licitagdo na moda_lidade de pregao presencial - Registro de Pregos, tipo menor pre9o por item, HoMoLoGADo a crassificagdo

das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam
assim registrados:
ITEM

DESCRrgAo

QUAX

IIIIT.

1

3

4
5
6

7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19

20
21
22
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ITEM

DESCRIcA0

QUAN

UMT

TO‐

DETENTORA

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
し

33

34
35

36
37

38
39
40
41

VALOR TOTAL→ → → → → → → → → → → → →

RS

DAS DHENTORAS DA ATA E SEUS RESP―

rVos vALORES

TOTAL GERAL NECISTNENO

12. cL/iUsUL/\ DEGIMA SDGT,NDA - DA PT,BLICIDADE
12'1' o extrato da presente Ata de Registro de prego serd. publicado no
Di6rio ofrciar do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo rinico, da Lei
Federal n."g.666

/93.

1s. clAusur,a DFjcmA TERQETRA _ DAs DIsFosrgOEs FrNAIs
13'1' Aos casos omissos apricar-se-io as demais disposigbes constantes
da r,ei
n'" 1o'520, de 17 de julho de 2oo2, do Decreto Municipal
n.. r rs/2013, da Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais norrnas
aplicdveis a esp6cie.

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP:79170‑000

Fone/Fax:(o67)3272‐ 7400

タ
多

PLGrN^t

ASS:

25,(,
A-

PREFEITLIRA }ITTNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.57410001 -3 1

14. cLAu$rr"a DflctruA eUARTA - Do FoRo
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolandia-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6es
resultantes desta licitaqao e que nio possam ser d.irimida administrativamente.

ー

Marcelo de Araijo Ascoll
Prefeito Muaicipal

DETENTORA DA ATA

‐

Rua Sio Paulo,964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'1400
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ANETO Vtr - MINUTA DO CONTRATO
CoNTRATO ADMINISTBATTVO N" _/2018
PROCESSO ADMTMSTRATwO N" _/2018

dias do m€s de
de̲̲̲̲,na sede dO Municipio de SIDROLANDIA‐
MS, situada a Rua SAo paulo, n" 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo Prefeito, Marcelo de Araujo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.o 000406049 ssP/MS e cpF n." 519.593.991-g7, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLANDIA-MS - MS, doravarte denominada
Contratante
cmprcsa
inscrita no CNPJ/MP sob o n."
com
estabelecimento
na
na cidade
doravante
denominada
Contratado, representada neste
por
brasileiro, portador da carteira de identidade tipo
RG n.°
emitida pela SSP/_, e do CpF n." .
pactuarn o
presente contrato, cuja celebragdo foi autorizada pelo despacho de homologagio do processo de Preg6o Presenctal N" o19/2olg - RDGISTRo DE pREqos, e nos termos da
Lei Federal N.'8.666/93 em sua atual redagdo, atendidas as cldusulas e condiq6es que
Aos

se enunciam a seguir:

cLAusuLA PRTMETRA - oB.IEfo: "AquisiEdo de g€neros alimenticios - hortifruti, frutas e
verduras - para atender a Secretaria Municipal de Assistdncia Social com fornecimento
parcelado, consumo previsto pa:a 12 meses".
CLAUSUI/. SEGUNDA - REGIME DE EXECUQAO: O
por execugdo direta.

ObJCtO dCStC CONITAIO SCr6 TCAIiZAdO

CL(USULA TERCEIRA - DO PREQO E COI{DIQOES DE PAG/TMEI{TO: Dd-SE A

conttato o va10r global de RS〔

CSIC

)

s 1' - o

pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitagao, sera efetuado
mediante credito em conta corrente a ser fornecida pela contratad a, no prazo de ate
30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, apos a
apresentagao da
respectiva documentaeao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme
disp6e o afi.40, inciso XIV, arinea "a", combinado com o
art. 73, inciso II, arinea -b-, da

I*i n' 8.666 /93 e alteragdes.

Rua Sao Paul。 ,964 CentrO cEP:79170‐ 000

Fone″ ax:(o67)3272‑7400
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2'-

O crit€rio de reajuste dos pregos contratados sera com base no Inciso XI do Art.
40, da Lei Federal N".8.666/93, em sua atual redagAo, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo 6rgdo competente do Govemo Federal, ou da variag6o
efetiva do custo da produgdo e pregos atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preQos, ou ainda na variagdo mensal do IpCA (IBGE).
S

S 3o - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel ao contratado, aplicar-se-d o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensagdo financei-

ra' que seri o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo nrimero de dias de atraso do m€s correspondente, repetindo-se a operag6.o a
cada m6s de atraso.

g 4"' O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incid6ncia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigag6es decorrentes
da legislagdo trabalhista, frscal e previdenci5ria a que sujeito.

$ 5o - caso se faga necessS.Lria i re'ificagdo de fatura por culpa do coatratado, o praz.o
tera sua contagem suspensa atd a data de reapresentagio da fatura ao 6rgao, isenta de
erros, dando-se, entao, prosseguimento a contagem.
$ 6" - Nio serdo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisig6.o de compra;

cLAusIrLA QuARTA - o pRAZo: o

praz.o de vigencia do presente

contrato 6 de 12 me-

ses.

PAR(GRAFO fruco: Havendo interesse da Ad.ministragao, o presente contrato podera
ser prorrogado nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislagdo pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto

ao objeto contratado.

cLAusuLA QITMTA - DA DEspEsA: As despesas d.ecorrentes das aquisig6es da presente licitagdo correrS.o a cargo da secretaria Municipal de Assist€ncia Social, usudria da

Ata de Registro de Pregos, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada
as condig6es estabelecidas neste edital e ao que dispde o artgo 62, da Lei Federal
rr'8.666 /93 e alterag6es.

Rua 56o Paulo,964 Centro CEp:79170-000
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cLAusuLA sEl(TA - DA FrscALlzAgAo: cabe ao contratante, a seu crit6rio e atraves
da secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irresrita e permanente fiscalizagio
de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o contratado declara aceitar,
integralmente, todos os m€todos e processos de inspegio, verifrcagao e controle a serem
adotados pelo Contrataate.
PARAGRAFo furco - o coatratado permitira e oferecerd. condig6es para a mais ampla e completa frscalizagio, durante a vigEncia deste contrato, fomecendo informag6es,
propiciando o acesso i documentagao perrinente e atendendo as observag6es e exig6ncias apresentadas pela frscalizagdo.

CL,AUSI'LA SETIMA - DAS OBRIGAqOES DO CONTRATADO: CONStitUCM ObrigAg6ES
do contratado, a16m das demais previstas neste contrato ou dele decorrentes:

r

-

rI

- Manter,

Entrega dos produtos, objeto deste contrato, no prazo proposto, mediante Requisig6.o
de compra, e em conformidade com as especilicag6es exigidas no Edital e da Ata de Registro de Pregos;

durante a execugao do contrato, todas as condig6es de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagdo que deu origem a este ajuste;

rrr - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos

em decorrdncia do objeto deste Contrato, bem como as contribuigdes devidas i previdencia Social, encargos trabalhistas, pr€mios de seguro e de acidentes de traba-lho, trdnsito,
e outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado;

lv -

Assumir, como exclusivamente suas, as responsab idades pera idoneidade e pero
comportarnento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer
prejuizos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;

v-

Apresentar, quando solicitado pero contratarte, a comprovagdo de estarem
sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigag6es trabalhistas, previdencidrios
e frscais;

vI -

Responder perante o cootratante e terceiros por eventuais prejuizos
e danos d.ecorrentes de sua demora ou de sua omissdo, na condugdo do objeto deste
instrumento sob
a sua responsabilidade ou por erros relativos d execugdo do objeto
deste contrato;

VII

-

Responsabilizar-se por quaisquer 6nus d.ecorrentes de omiss6es
ou erros na elaboraQao de estimativa de custos e que redundem em
aumento de despesas ou perda de
descontos para o Cotrtratatrte;
Rua Sao Paulo, 964 Centro CEp: 7gl7O-OOO
Fone/Fax : (06j) 32j2-7400
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vtrI -

Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se
fizcrem, no objeto, atl 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

D(

- Instruir

o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais corresponden-

tes, juntando copia da solicitagdo de entrega (requisigdo);

X

-

>g

-

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infrag6es a que houver dado causa;
Nao transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CL(USU,A OITAVA
do CoEtratalte:
r

- DAS OBRIGAqOES DO CONTRATANTE: CONStitUCM ObrigAq6CS

- cumprir todos os compromissos

frnanceiros assumidos com o contratado;

i disposigio do contratado todos os elementos e informagdes
se fizerem necess6rios i execugio do fornecimento;

rr

- Fornecer

e colocar

rrl - Proporcionar condig6es para a boa consecugeo do objeto

que

deste contrato;

lv - Notihcar, formal e tempestivamente o contratado sobre irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato;
V - Notifrcar o contratado, por escrito e com anteced€ncia, sobre multas, penalidades
quaisquer d6bitos de sua responsabilidade;
VI

-

e

Fiscalizar o presente Contrato atrav6s do Orgdo competente;

CLAUSI'LA NONA - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEAIMINTO
TX)S
PRoDUToS: os produtos devem ser entregues nos locais informados pela
Secretaria de
Municipal de Assistdncia Socia-l no prazo mdximo de 12 (doze) horas, ap6s
a soricitagao,
mediante requisigdo expedida pero contratarte, respeitando-se o timite
da quantidade
solicitada. os produtos devem estar acondicionados adequade'nente,
de forma a permitir
completa seguranga durante o transporte1" - A Contratada obriga-se
Iforme
quantitativos
os

a fornecer os produtos a que se refere este contrato, cone especilicag6es descritas na proposta, sendo de sua inteira resRua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‑000

Fone Fax:(067)3272‑7400

″

ASS:

PRf, FEITTTRA IVITII\UCIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO N{ATO GROSSO DO SUL
CNPJ,MF: 03.s01.57410001 -3 1

ponsabilidade a substituigdo uma vez que n6o esteja em conformidade com as referidas
especificag6es.

s 2' - o recebimento dos produtos se efetivardL em conformidade com o a,.t. T6 da I*i Federal n". 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel
pelo orgao competente, ap6s a verificagdo da qualidade, quantidade, caracteristicas
e
especificagSo do produto.

$ 3" ' Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo duraate a sua ut izagdo normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o
torne incompativel com as
especilicag6es, proceder-se-d a substituigdo, to prazo m6ximo
de 03 (tr€s) dias riteis contado da comunicagdo da irregularidade pelo OrgAo.
$ 4" - serdo recusados os produtos que nao atend.erem is especilicag6es constantes no
Preg'o Presen aal n" ot9/2o18 e/ou que neo estejam adequados para
uso, devendo a
contratada proceder d substituigdo na forma aos g$ t" e 2"
desta cl6usura, no praz.o maximo de 03 (tres) dias riteis, contado da comunicagao.

s 5" - os produtos,

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

s 6o ' Relativa'nente ao disposto na presente cldusula, apricam-se, subsidiariamente,
as
disposig6es da Lei Federal n" g.oza/90 c6digo
de
Defesa
do consumidor.
CLAUSI'LA DI6CIMA - DAS SANqOES A.DMIMSTRATIVAS:
tCrrtrOS dO Art. 86 dA
lei Federa-l n' 8'666/93, fica estipulado o percentuar de 0,5%NOS
(meio por cento) sobre o
valor inadimplido' a titulo de murta de mora, por
dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste contrato, at6 o limite de2% (dois
por cento) do valor totar do con_
trato.
PARiGRAFO Uluco - pera inexecugdo total ou parcial
das obrigagSes assumidas, garaatidas a pr6via defesa, a Administragio poder6
apricar o contraiado as seguintes sanQ6es:

r-

Advertencia por escrito, qualdo o contratado praticar
irregularidades de pequena
monta;

Ir --Multa de 2%

(dois por cento) sobre o valor tota-l do
contrato, no caso de inexecugdo
total' recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados da comunicagdo oficial;
Rua Sao Pau10,964 CentrO cEP:79170‐ 00o
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III -

Por infragdo de qualquer outra clausula contratual neo prevista nos subitens anteriores, serd aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento,
acumuldvel com as demais salg6es, inclusive rescisdo contratual, se for o caso;

rV

-

Quaisquer multas aplicadas deverd.o ser recolhidas junto ao orgao competente no
prazo de at6 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaqio oficial, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou cr6dito existente a criterio do contratante.

cLAusIrLA DEcmA PRTMEIRA - DA RtsclsAo: A rescisio do contrato poder6 ser:
‐

I - determinada por ato unilateral
incisos I a XII

rr

e

e escrita da Artministragao, nos casos enumerados nos

XVII do art. 78 da Lei Federal n" a.666/93;

- amig6vel,

por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que h4ia conveni€ncia pa-ra a Administragao.

III - judicial,

nos termos da legislagdo.

1" ' o coatratado reconhece os direitos da Administraqio, em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 d.a l*i Federa-l n" a.666 /93.

s

S 2" - A rescisd.o administrativa ou amigdvel deverA ser precedida de autorizagdo escrita
e fundamentada da autoridade competente.

cLAusuLA DECIMA sEGIrrrDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos vinculados ao Edita] do pregio presencrar n" or9/2o1g Registro de pregos.
-

cL(usuLA

DI6CIMA TERCETRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasido da
execuQao do objeto, serio apricdveis a kgisragdo pertinente a esp6cie, nos
termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n". 8.6661g3, em sua atual redagio.

cL/iusrJLA DfrcmA euARTA - DAs ALTERAQOES: o presente contrato poderd ser
alterado, nos casos previstos na legislagio pertinente, pa:a ajuste de condig6es
supervenientes que impliquem em modificag6es.

rirrco - Qualquer alteragio nas condigdes ora estipuladas neste contrato
dever6 ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos
representantes regais das partes.
P-ARAGRAFO

Rua Sao Paul。 ,964 Centro cEP:79170‑000
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CLAUSULA DECIIIA QttA‐ DA PIIBHCAcAo DO CONTRATO:Dentro do prazo re―
gulamentar,o Contntante provldenclari a publcacaD em resumo do presente contrato,
na imprensa oflcial do Municipio

CLAUSULA DECIMA SEXTA‐ FORO:O foro dO presente contrato sera o da cOmarca dc
Sidrolandla/Ms,eXcluido qualquer outrO

E,para inncza e vahdade do quc aqui flcou estlpulado缶 ―
maln o prcsentc te....0,COm 02(duas)c6piaS de igual teor.
ヽ

Sidrolandia̲1肛 s,̲̲de̲̲̲̲̲― ― de

Marcelo de ArariJo Ascoll
Prefeito Munlclpal

CONTRATADA

ヽ

Rua Sお Pau10,964 Centro cEP:79170‐ 000
Fone′ Tax:(o67)3272‑740o

