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PREGÃO PRF,SENCIAL N'O44/2O18 - RDGISTRO DE PRECOS
MENOR PRECO PIOR ITEM

O MITMCIPIO DE SIDROLÂNDIA - MS, através do DepaÍtamento de Licitaçáo e Compras,
por intermédio de seu Pregoeiro Ofrcial, designado pela Portaria Íf 768l2ola, publicada
no Diário Ofrcial do Município, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realtzatâ.licitação na modalidade PR.DGÃO PRTSENCIAL, tipo rnenor Preço Por ltem üsando formar o Sistema de Registro de Preços da Administraçáo Riblica Municipal para
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexôs-

A Abertura da sessáo inicial do processo licitatório acontecerá às OShOOmin do dia 23

Caso a sessão pública de Pregão não seja Íinal'izada até as 17h00min da data preüsta
acima, o Pregoeiro marcará para o dia seguinte a continuaçáo da sessão pubücâ a partir
das O7h00min, no mesmo endereço.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qua.lquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente, tralsferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no preâmbulo deste
Edital, desde que náo haja comunicaçáo do Pregoeiro em contrário.

O Edital poderá ser obtido. no endereco supracitado, mediante o recolhimento de zuia a
ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributacão, localizado à Rua Santa Catarina
no 244 no valor de R$ 30,OO (trinta reais). sendo este o custo da reproducão. ou também
poderá ser visualizado e baixado no Site da Prefeitura Municipal,
htpp: / /www.sidrolandia.ms.eov.br/ no link "licitacões'.
1. DA RTGÊNCIÂ LEGAL
1.1 Lei Federal n' 8.666/93 e alterações;
1.2 Lei Federal n" lO.52O /O2;
1.3 Lei Federal n' 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n" 723106
1.5 Lei Complementar rf 147 l14;
1.6 Decreto Municipal n' 100/ 13
1.7 Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJEf,O DA LTCITAçÃO
2.1 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administraçáo pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de bicicletas para atender
a Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doz.el meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitaçôes.
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2.2 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços,
na forma do Anexo VI, nas condiçôes preüstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II

é

para efeito de registro por unidade de preço.

2.4 - Os preços registrados neste procedimento terão validade de l2(dozrl meses, a partir
da data de publicaçâo do extrato da Ata de Registro de Preços.

3. DAS COND
3.1

-

ES DE PARTICIP

Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregáo;
3.1.2 - Atenda os requisitos
3.2

-

3.2.L

e exigências constaÍrtes deste

Edital e seus anexos;

Não poderão concoÍTer neste Pr€gão:

-

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçáo;

Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo teaTízada pelo Município
de Sidrolândia-MS.

3.2.2

-

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administraçáo
blica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da puniçáo;

3.2.3

-

hi-

Direta ou indiretamente, empresa ou flrma mercantil individua-l constituída por
servidor ou dirigente de órgão ou enüdade contratante ou responsável pela licitaçào, nos
termos do art. 9', Inciso III, da Lei Federal rf 8.666193;

3.2.4

-

4. DO CREDENCIAMENTO
4.L - Para hns de credenciamento junto o Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste
Edita-I, idenüficar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentaçáo dos seguintes documentos:

4.2.1 - No caso de diretor, sóclo ou proprletário da empresa llcitante que comparecer ao local, deverá comprovaÍ a representatividade por meio da apresentaçáo: de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleiçào de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercia-l ou no cartório de pessoas jurídicas,
conforme o caso (cópia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a Pregoeiro
poderá autenticaÍ a partir do original, no momento do credenciamento.
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4.2.2 - Ttatardo-se de procuradoÍ deverá apresentaÍ instrumento público ou paÍticular
de procuraçáo, com firma reconhecida em cartório, com poderes e4pressos para formular
ofertas e lalces de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2.3 - Cada credeaclado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de
representaçáo para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaraçáo de Habilitação
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, aÍtigo 4" da l,ei Federal n'
lO.52O l2OO2, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação,
podendo o credenciado ou representante preencher a declaração no momento da abertura da sessão.

4.4 - A empresa licitalte somente poderá se pronunciar através de seu representante
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, frcará impedido de
participar das fases de lances verbais, de negociaçáo de preços, de declarar a intençáo de
interpor recurso, eníim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos
envelopes Proposta ou Documentaçâo relativa a este Pregáo, caso em que será mantido o
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenaçáo das propostas e
apuraçáo do menor preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da l,ei Complementar n" 723 /06 e devido à necessidade de identificaçáo pelo Pregoeiro, deveráo credenciar-se apresentaado a Certidão de Inteto Teor da Junta Comercial, Declaração de
ME ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data náo superior a 60 (sessenta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caractenzará renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei
Complementar n" 7231 06 aplicáveis ao presente certame;

4.7 - O representante poderá ser substituído por outro deüdamente cadastrado;
4.8 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
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4.9 - A não apresentação ou a não incorporaçáo do documento de credenciamento nâo
inabilitara a licitaÍrte, mas impedira o representante de manifestaÍ-se e responder pela
mesma.

4.1O - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária
dentro do prazo estipulado, participará do Pregáo com a primeira proposta apresentada
quando do início dos trabalhos, devendo estaÍ ciente que estará reÍrunciando a fase de
la-nce, de negociação e a interposição de recursos.
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPF,S
5.1 - Até o dia, horário e local fixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentaÍ à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaraçáo de Habilitação (conforme Anexo
ili), a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados
no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além
d,a razào social do licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres:
PREFEITI'RA MI'MCIPAL DE
SIDROLÂt{DIA.MS
PRDGÃO PRTSENCIÂL N. O44l2O18
REIGISTRO DE PREçOS
ENVELOPE PROPIOSTA

PREFEITI'RA MIIMCIPAL DE
SIDROLÂNDIA-MS
PRBGÁO PRF,SENCTAL N. O44l2O18
REGISTRO DE PREçOS
ENÍIrELOPE DOCI'MENT

6. DA PROPOSTA DE PREçOS
6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes
informações e caracteristicas:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com claÍeza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, deüdamente datada e assinada, como
taÍnbém rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações altemativas.

6.L.2 - A licitante deverá indicar o preÇo unitário por item, confonne Anexo II deste Edital, indicar marca do objeto e ao fina.l a indicaçáo do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, os preços para aquisição de Produtos, deverão sob pena de desclassificação respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de Referencia, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real

(R$),

em algarismos arábicos.

' Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos d.iretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fomecimento,
bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
6,L.4

6.1.5 - Os preços deveráo ser cotados com, no máximo, duas casas decimais,

vírgula.
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6.1.6 - O valor do item informado DEfrE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERÊNCIA DO RESPDCTrVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6.1.7 - A última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.

6.1.8 - Deve lndlcar o paazo de entrega dos produtos, náo superior a O3 (dtas) dias
após a soücitação da Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS, obedecida a
quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentaçáo da proposta implicará plena aceitaçáo, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste edital.

6.3 - E de inteira

responsabilidade

da proponente o preço e demais

condições

apresentadas.

6.4 - Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, não estejam indicados na
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.

6.5 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou
que apresentar preços unitários inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos
encargos.

6.6 - As Propostas de Preços poderâo ou não contemplar a totalidade dos quantitativos
Íixados para cada item constante do Anexo I deste edital

7. DO JULGAMENTO E CLASSTFICAçÃO DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública paÍa processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de habilitação.

7.2 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope noO1, contendo a Proposta de Preços
Escritas ordenarrdo-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise
préüa dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao
preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e
adotando como critério de aceitabilidade o valor unitáLr-io de cada item.
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7.3 - Durante o julgamento e anáIise das propostas, será verificada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará as
propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios:
af classiÍicará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 5% (cinco por cento), nos termos do § 2" do Artigo 44 d,a I*i Complementar 123 /06, em relaçáo ao menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, p€úa que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
bf não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea alterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado
o subitem 6.1.6;
c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
rea-lizar-se á o sorteio para defrnir a ordem da apresentação dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos preços, seráo admitidas todas ãs propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7 .4 paÍa a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de malor preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.
7.6 - O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre
os lances, para agilizar a sessâo.

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes
para eventuais consultas telefônicas, os quais disporão até o máímo de O3 (três) minutos, por consulta.

7.8 - Em observância à Lei ComplementaÍ Federal n" 12312006 de 14.12.2006, na
presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição
para as microempresas e empresas de pequeno porte.
7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situaçóes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 5% (cinco por cento)
à proposta mais bem classifrcada.

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
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7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lalces, sob pena de preclusáo.

7.9.2 - Nâo ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, seráo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
7.8.1 deste Edital, na ordem classiÍicatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II
do art. 45 da Lei Complementar Federal n"123 /2006 de 14.72.20061.

7.9.3 - Na hipótese do náo registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edita.l, o
objeto ücitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame
(§ 1" do art. 45 da Lei Complementar Federal n" 123 /2006 de 14.12.2006l.
7.LO - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela ücitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.11 - Nào poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitaado-se a licitante desistente às penalidades preüstas neste Edital.

7.12 - Não havendo mais interesse das iicitantes em apresentaÍ lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR
PREçO POR ITEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.12, pata Íins de celeridade do processo, será aberto o envelope de habiütaçáo do ücitante vencedor.
8. DA IIA3ILITAçÃO E SEU JI'LGAMENTO
8.1 - Para habilitação neste Pregâo, ultrapassada a fase de lances e negociaçâo com a
Pregoeiro, na forma do item 7.73, a licitante, detentora da meihor oferta, deverá
comprovar, mediante apresentaçáo no ENVELOPE n.o 02, os documentos a seguir
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte
ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exarne correspondentes:

8.1.1 - DOCTTMENTAçÃO RELATWA À nerrr.rraçÃO JUnÍOrCe:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b) Ato constituLivo, estatuto ou contrato socia-l em vigor, com suas alteraçôes ou a
respectiva consoüdação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de
eleição de seus administradores; ou ainda
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c) Inscrição do ato constituüvo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleiçáo da diretoria em exercício.

dl No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia junta-se
para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa.

Obs: os documeatos constantes no item aclma podeÉ ser dlspensado caso tenha
sido aoresentado na etapa de credenciamento.

8.1.2 - DOCTTMENTAçÃO RELITTTVA À npCWanrOÂDE FTSCAL E TRABALTTTSTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Naciona-l da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao r.uno de atividade e compatível com o objeto
licitado;

c) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e
Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Socia-l - INSS, emitida pelo Ministério
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil),
podendo ser apreseÍrtada em conjunto ou específrca observada a validade;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidáo Negativa de Débitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgâo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Púb1ica Municipal emitida pelo

órgáo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) CertiÍicado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço

/

FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da
de 07.O7.2Oll.

ki

Federal

rf

72.440

h) Alvará de Funcionamento expedido dentro do Exercício vigente, expedido pelo órgâo
da esfera municipal da sede da licitante;

e

8.1.3 - DOCTTMENTAçÃO npU,rrva À guar,rrrcaçÃo TÉENrcA:
8.1.3.1 - Atestado de Capacidade Têcnlca, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante forneceu ou está fornecendo satisfatoriamente produtos pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitaçáo, devendo informar o nível
de satisfaçáo com a execução dos mesmos.
Rua São Paulo.964 Centro CEP: 79170-000
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I - Para atender o disposto acima é necessá-rio que o Atestado permita a identiÍicação

da
pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razáo social, CNPJ, endereço, telefone e com identiflcação do signatáLrio e
assinatura do responsável legal;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, náo serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresaria-l da empresa proponente;

a)

Serão 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 jurídica que seja sócio da
empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a
comprovaçáo da qualiÍicaçáo técnica exigida e, se possível, indicar com marca texto os
itens que comprovarão as exigências.
8. 1.4

-

QUATTFTCAçÃO FrOI{ÔMrCO-FTNANCETRÂ:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social,

já exigÍ-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentaçáo da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número
de registro da Junta Comercial, bem como a identifrcaçáo da assinatura do titular ou
representante legal da empresa e do contabilista responsável pela escrituraçâo.
a.1) Quando se tratar de pessoa jurídica consütuída sob a forma de sociedade anôni-

ma, admitir-se-á a apresentação do balanço patrimonial deüdamente registrado,
acompanhado de cópia da respectiva publicação em Diá,rio Oficial.
a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem

cumprir a exigência conüda no inciso I, mediante a apresentaçáo do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrirnonial levantado.
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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a.3) Somente serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ú1-

timo exercício financeiro.

a.4) Poderáo ser exigidas das empresas para confrontaçáo com as Demonstraçoes
Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

b.l Índice de Solvêncla. calculado em documento anexo ao balanço oatrimonial,
devendo ser obrieatorlamentê asslnado rrelo contablllsta responsável.

b.l) A análise da qualifrcação econômico-financeira

b.2)

será feita da seguinte forma:

Solvência Geral (SG)

Onde:

l.

SG

2.

=

Ativo

Total

>I

Passivo Cüculante + Passivo Exigível àl,ongo Prazo

b.3) Estarão habiütadas neste item somente as empresas que apresenturrem resultado
maior a

I

[um] no indice(SG).

c) Certidão negaüva de fa-lência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica;

8.1.4 - Declaraçào, observadas penalidades cabíveis,
impeditivos da habilitação, conforme Anexo IV deste Edital.

de superveniência de

fatos

8.1.5 - Declaração da licitante de que nào possui em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de i8 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXII1 do artigo 7" da Constituiçâo Federal (na
forma do Anexo V deste Edital).

8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgào
público, deverão estaÍ no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nâo
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-áo vâidos por 60 (sessenta)
dias contados da data de sua emissão8.3 - Sob peaa de inablütação, todos os documentos apresentados para habilitaçáo
deverâo estar:
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do
respectivo;

cNpJ e com o endereço

bf se a licitante for matiz, todos os documentos deverão estaÍ em nome da matriz;

cl se a licitante for a Iilial, todos os documentos deverão estaÍ em nome da filia], exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos
somente em nome da matiz.

8'4 - os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por
qualquer- processo de cópia, autenticado por cartório competente
ou pelo pregoeiro, ou
publicação em órgão da imprensa ofrcial.
8.4.1 - os documentos de habilitação poderão ser autenticados pero pregoeiro
ou pera
Equipe de Apoio a partir do original até às 11:0o horas do último dia
qrie anteceder a
útil
data marcada para abertura doi envelopes proposta e Documentaçáo;
8.4.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis;
8.4.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

4.4.4 - o Pregoeiro reservaÍ-se o direito de soricitar o originar de qualquer
documento,
sempre que
tiver dúvida

e

julgar necessário.

8'5 - Com relaçáo à documentação de regularidade fiscal, send.o a licitante microempresa ou emprela de pequeno porte, a mesma deverão
apresentar todos os documentos
exigidos neste Edital,
qrr" apresente alguma restriÇão (art. 43 da tei Comple-.1T9
mentar Federa_l n"l2312006 de 14.12.2006l.

9'5'1
: sendo a proponente
havendo

vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e
restriçào
na comprovaçào da regr:raridade Íiscal, ser{he-á assegurado o
pra-o de {su-u
5 [cinco) dias úteis,
iniciar a'partir da pubricação do aJso de resur"o- t..-ó
tado-_prorrogáveis por. igual período,
a critério a. Àa-ini"t.açao pública, através do pregoerro, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e
emissâo de eventuais certidôes negativas
com efeito de certidão negativa (s
do.u-. 43 da Lei comprementai Federa-l";nà;;if;;"
tzs liÍ:,oí, de 14.12.2006 a-rterado pela Lei
l"
Complementar Federal 142 de 07 de Agosto ae ZOí+1.

-.4 não regularizaçáo da documentação, no prazo
concedido, implicará decadência
9.5:?
à contraração, sem prejuízo d"";;ó;"';reüstas no arr.
lo_ 99,_,:
8t da Lei Federat n.
8'666193 de 21.06.1993,
iacultado a eàr"i"i"t."ção convocar os licitantes rema"..rào
nescentes, na ordem de classificaçâo,
paÍa a assinatura do contrato, o, ."rrffi
(§
2'do
art. 43 da Lei complementar Federal n;izslzooo ae A.iz.zoóoíl- a ücitaçào
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julgados os documeÍltos apresentados para efeito de habilitação
das ücitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, seráo desqualifrcados e
não aceitos aqueles que náo atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8.6 - Após examinados

e

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis p€ya a apresentaçáo de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitatório.

8.7.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e náo
aceitos;

8.7.2 - As licitantes poderáo abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo'
9. DO RECI'RSO E DA

OZ 1aoi"1 dias úteis antes da data fixada para
abertuia da sessâo de processamento do Pregáo, solicitar esclarecimentos, proüdências
ou impugnar o preseÍrte Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente.

@ite

a petiçáo deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do
Municipio contendo os documentos necessários paÍa a perfeita identiÍicaçáo da
impugnante, bem como d.e documentos onde seja possível a verificaçáo da capacidade de
representaçáo do signatário, sob pena de não conhecimento.

9.1.1

- No caso de impugrraçáo

9.2 - No caso de impugnaçâo a petição deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do
Município contendo oi documéntos necessários para a perfeita identiÍicaçáo da
impugnante, bem como de documentos onde seja possível a verificaçáo da capacidade de
representaçáo do signatário, sob pena de não conhecimento;

9.3 - Acolhida a impugnaçáo ao ato convocatório, será designada nova data paÍa
realização do certâme, com a devida publicidade, inclusive das alteraçóes, se houverem.

9.3.1 - Náo sendo possível a decisáo administrativa pertinente antes da data fixada para
rea)izaçâo deste Pregâo, deverá o impugnante participar normalmente do certame até
que haja o mérito relativo a impugnaçáo.

a

9.4 - A manifestaçáo da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser
feita ao Pregoeiro imediatamente após a declaraçâo do(s) vencedor(es).

explicitará, necessariamente, a motivaçáo
consistente que será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua

9.5 - A licitante na sua manifestaçáo
aceitaçáo ou não.

9.6 - A falta de manifestaçáo imediata e motivada da intençáo de interpor recurso pela
licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto
à (s) licitante (s) vencedora (s).
Rua Sâo Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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9.7 - Admitido o recurso, a licitante teÍâ o prazo de 03 (Úês) dias úteis para

a
às
disponível
apresentação das razóes recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará
dãmais ücitantes classiÍicadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarazões em até 03 (três) dias úteis, contaáoJ do término do prazo da recorrente, sendothes assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregáo'

9.8 - As ücitantes que desejarem impugrrar o(s) recurso

(s) frcaráo intimadas

a fazê-lo

desde a reuniáo de realizaçâo deste Pregão.
efeito
9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu
a
sendo
parecer'
e
para
análise
suspensivo, e encaminhará à Proúradoria Jurídica
-

decisao proferida pela autoridade competente responsável pela homologaçáo da licitação.

9.10 - O proümento quanto ao mérito do Íecurso pela autoridade competente implica táo
somente ã invatidaçao daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

9.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,

a autoriáade competente poderá adjudicar o objeto do Pregáo à licitante vencedora, e em
conseqüência homologar o procedimento licitatório.

10. DA ATA DE REGISTRO DE

rzada a Ata de Registro de Preços' documento
vinculativo obr{gacional de fornecimento, oÍrde constaráo os preços a serem -praticados,
com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem
celebrar contrato para fornecimento dos produtos, nas condições definidas neste edital e
foa o caso, com as demais classificadas que aceitarem íornecer os
seus anexos
",
""
produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecido à ordem de classificaçâo e os
quantitativos propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocará formalmente as fornecedoras, com antecedência mÍnima de
O3 dias úteiã, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de
Registro de Preços.

1O.2.1 - O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igua-l período, qualdo'
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que oCorra
motivo justifrcado e aceito pela Comissão de Licitação'
1O.3 - Colhidas às assinaturas, o Departamento de Licitações e compras proüdenciará a
imediata pubücação da Ata no Diá,rio Ofrcial do Município.

1O.4 - As empresas com preços registrados passaráo a ser denominadas Detentoras da
Ata de Registro de Preços, após a respectiva assilatura da Ata.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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primeira
classiÍicada, após convocação, nâO comparecer ou
1O.5 Caso a fomecedora
recusaÍ assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classifrcaçáo.

10.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocação para a assinatura de Ata de RegisÚo de Preços e Fomecimento, as licitaltes
estarão überadas dos compromissos assumidos.

10.7 - A âta de registro de preços resultante deste certame terá a vigência l2(doze)
meses, a contaÍ da data de publicação de seu extrato.

cretaria MuniciPal de Saúde de
Sidrolâryrdia-MS na qualidade de Usuárias da Ata.

11.2 - Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços'

pelo

controle do cumprimento de todas as óbrigações relativas ao fornecimento, inclusive
aplicaçáo das sançôes preüstas neste edital.

11.3 - As Usuárias da Ata deverão informar ao orgáo Gerenciador do sistema

de

Registro de Preços, do não comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de
emlenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocaçáo dos
remanescentes e aplicaçáo das penalidades cabíveis ao fomecedor fa-ltoso'

11.4 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de

outros municípios que náo tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao
Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste MunicÍpio'
11.4.1 - As Adesões previstas na forma do item acima náo poderáo exceder ao quíntuplo
do quantitativo de ãada item registrado na ata de registro de preços para o órgáo
gerenciador e órgáos participantes, independente do número de órgáos náo participantes
que aderirem.

11.5 - O Registro de Preços será forma-lizado por intermédio da Ata de Registro de

Preços, na forma do Anexo VI, nas condições preústas neste edital.

de Sidrolândia náo se obriga a Íirmar contratações oriundas do
Sistema Registro de Preços, frcando-lhe facultada a utilização de outros meios pa-ra
aquisiçáo dé item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao

11.6

- O Município

benefrciário do Registro de Preços preferência em igualdade de condiçôes'
12. DO I.ORNEICIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

12.1 - C""d" fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por

escrito,
constar:
devendo
dela
de
Sidrolândia-MS
formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde
a data, o valor unitário do fomecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega,
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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o pÍazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuâda diretamente a empresa
contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de
referência da Ata.

12.2 - A(s) fornecedora(s) classiÍicada(s) ficará(áo) obrigada(s) a atender as ordens de
fomecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

12.3 - O loca-l da entrega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de
Fomecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em
local em que esta indicar, sempre dentro do Município de Sidrolândia /MS.
12.3.1 - Deve lndicar o prazo de entrega dos produtos, aáo superior a 03 (dias) dlas
após a solicitaçáo da Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS.
L2.9.2 - O recebimento dos produtos se efeüvará, em conformidade com os afis.73 a76
bí 4.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

da

af

Provisoriamente, paÍa efeito de posterior veriÍicaçáo das especilicaçôes, mediante
"Termo de Aceite Provisório";

bf

Defrnitivamente, após a verificaçáo da qualidade, quantidade, características,
especiÍicaçóes dos produtos, e conseqüente aceitação pela equipe responsável, ío pÍazo
máímo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

12.3.3 - Serão recusados os produtos que não esteja em perfeito estado e que náo
atendam as especiÍicações constantes neste edital e/ou que náo estej aÍn adequados para
consumo.

12.4 - Caso a(s) fornecedora(s) classiÍicada(s) em primeiro lugar nâo receber ou nào
retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, ío prazo de O5 (cinco) dias úteis,
a Administraçáo convocará a segunda classiÍicada para efetuar o fomecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classiÍicadas, aplicadas aos fa.ltosos as penalidades
cabíveis.

L2.6 - A segunda classiÍicada só poderá fornecer à Administraçáo quando a primeira
classihcada tiver seu registro junta a Ata cancelada.
L2.7 - Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaçáo, dela devendo constaÍ o
número da Ata de Registro de Preços, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor
total e o local da entrega, a-lém das demais exigências legais.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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12.8 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiari€rmente,
que couber, as disposiçôes da ki n' 8.078 de lll}9l9o - Código de Defesa

no
do

Consumidor.

L2.LO - As despesas relativas à entrega dos produtos correrâo por conta exclusiva da
usuária da ata.

13. DA CONTRá,TAçÃO
13.1 - As obrigações decorrentes do fomecimento dos produtos constantes do Registro
de Preços seráo firmadas com o Município de Sidrolândia, observada as condições
estabelecidas neste edital e no que dispõe o art. 62 da Lei Federal n'. 8.666/93, e será
forma-lizada através de :

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nâo envolver
obrigações futuras;

b| Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento,

quando

presentes obrigações futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante deste edital, cujas
condições deveráo ser mantidas na sua integralidade.
13.2 - O pÍazo paÍa a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05
(cinco) dias úteis, contados da convocaçâo.

13.3 - Os quantitativos de fornecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observarão obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de
Preços.

13.4 - A licitante vencedora não poderá subcontrataÍ subempreitar, ceder ou transferir,
total ou parcialmente o objeto da presente licitaçáo.
14. DO PREçO E RtrfiSÃO
14.1 - Os preços registrados seráo fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.

14.2 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Pregoeiro notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado
para o item visaldo à negociação para a redução de preços e sua adequaçâo ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

14.3 - Dando-se por infrutífera a negociaçáo de redução dos preços, o pregoeiro
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro,
sem prejuÍzos das penalidades cabíveis.
Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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14.4 - Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classiÍicaçáo visando estabelecer igual oportunidade de negociaçáo.

14.5 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá

a

MS, solicitar nova ücitaçáo para a aquisição do

Prefeitura Municipal de Sidrolândia produto, sem que caiba direito de recurso.

15. DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitaçáo, será efetuado
mediante crédito em conta corrente ou cheque, flo prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos Produtos, após a apresentaçáo da respectiva documentação
fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispÕe o art. 40, inciso
XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n' 8.666/93 e
alterações.

L5.2 - Os

pagamentos somente seráo efetuados após a comprovaçâo, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontÍa regular com suas obrigações para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o
INSSecomoFGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolüdo e o pagamento
será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o pÍazo
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
15.4 - Caso se constate eÍTo ou irregularidade na nota hscal/fatura, o Departamento de
Compras, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la.

15.5 - Na hipótese de devoluçâo, a nota fiscal/fatura será considerada como náo
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
15.6 - Na pendência de liquidaçâo da obrigaçáo financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratua.l o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em
favor da fornecedora.

15.7 - A Administraçáo Municipal náo pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e
formal nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou não instituições financeiras.

15.8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservâ-ncia, pela Fornecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabiJidade.
15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese
de mora por paÍte da contratante.
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06"1) 3272-7400
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16. DAS SANçÕES ADMTMSTRÂTTVAS
16,1 - Pelo descumprimento total da obrigaçáo assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos preüstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juizo do Orgão Gerenciador do Sistema de
Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

i - Multa de 2% (dois por cento)

sobre o valor constante da nota de empenho e/ou

contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

III - Suspensâo temporária de participaçâo em licitaçáo e impedimento de contratat com
a administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

L6.2 - As sanções previstas nos incisos anteriores poderáo ser

aplicadas

cumulativamente.

16.3 - Por atraso injusüflcado na execuçáo do objeto:

I - Multa moratória de 1olo (um por cento), por dia útil,

sobre o valor da prestação em

atraso até o décimo dia;

II - Rescisão unilatera-l do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do preço registrado.

16.4 - Por inexecuçáo total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou

de

prestaçáo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte náo cumprida ou
da tota-lidade do fomecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensâo temporária de participaçâo em licitação e impedimento de contratar com
a administraçáo por prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente
com as sanções preüstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da
Rua São Paulo,964 Cenno CEP:79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
art.77 a 80 da Lei Federal n" 8.666/93.

16.6 - Apresentaçáo de documentação falsa, não manutenção da proposta
cometimento de fraude fiscal, acarretará sem prejuizo das demais cominaçóes legais:

e

I - suspensão temporária de participação em licitaçáo ou impedimento de contratar com
a Administraçáo de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do CertiÍicado de Registro
Cadastral deste Município.

16.7 - A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicaçáo da
pena de suspensão temporária de participaçâo em licitação ou impedimento de contratar
com a Administração Pública deste Município, enquanto náo adimplida a obrigaçào.

16.8 - Fica garalüdo a fomecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, no pru\zo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou
publicação do ato.
16.9 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razáo de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pÍazo máximo de O5 (cinco) dias úteis da data em que for notificada da
pretensáo da Administraçáo Pública deste Município da aplicação da pena.
16.10 - As penalidades aplicadas seráo, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste Município.

16.11 - Competirá a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sidrolândia-MS, na
qualidade de detentora da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades
previstas no subitem 17.1 e seus incisos, e no inciso 111, subitem 17.3.
16.L2 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 será de competência
exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e to pÍazo estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitação
ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o
prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos

16.13 - O Orgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de
responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento
caberá à aplicação das demais penalidades preüstas no instrumento de convocação.

16.14 - As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro
do Municipio de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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17. DO CANCELAMENTO DO PREçO REGTSTRÂDO
17.1 - A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando náo restarem fornecedoras registÍadas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal Sidrolândia quando:

17.1.1 - A licitante não forma-lizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir eígências da Ata
de Registro de Preços, sem justificaüva aceitável;

t7.L.2 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecuçáo tota-l ou paÍcial do instrumento
de ajuste;
17.1.3 - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e náo houver
êxito na negociaçáo;
17.L.4 - Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços
por motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666 /83;
17.1.5 - Por razáo de interesse público, devidamente motivado.

17.2 - Cancelado o Registro de Preço induzirá
classifrcaçáo imediatamente subsequente.

na convocaçáo da fornecedora com

17.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, Í1o respectivo
processo, no pÍazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicaçâo.
18. DA DOTAçÃO OnçeUeUrr(nU
18.1 - As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correráo a cargo da
Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS, usuária da Ata de Registro de Preços,
cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarào nas respectivas notas
de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas
neste edital e ao que dispõe o afiigo 62, da Lei Federa-l n'8.666 /93 e a-lteraÇões.
19. DAS

ES F'INAIS

19.1 - Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos
legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis,
preço globa-I ou unitário por lote simbólico, irrisório ou cotaçáo de va-lor zero.

L9.2 - É facultada o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitaçào, a
promoção de dügência destinada a esclarecer ou complementaÍ a instruçáo do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessào
pública da licitaçáo.

Rua São Paulo.964 Centro CEP: 79170-000
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19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica, no interesse da administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em
parte, a presente licitação, observada as disposições contidas ío aÍt. 49 da Lei n.
8.666193 e arts. 17 e 18 do Decreto Municipal n. 100/2013.

19.4 - Após a apresentação da proposta, nâo caberá desistência, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 - As licitantes sáo responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informaçÕes e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo, bem como, pelo custo da
preparação e apresentaçáo dos documentos, independentemente do resultado do
processo licitatório.
19.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
rca)tzaçâo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo
comunicaçáo ao contrário.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia de inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente.

19.8. O desatendimento de exigências formais náo essenciais, náo importará

no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferiçáo de sua qualificaçáo e da exata
compreensão de sua proposta, duralte a reaTização da sessão pública da licitaçáo.

19.9. As norrnas que disciplinam esta licitaçáo serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos princÍpios que
regem a lei.
19.10. O ato de homologação do procedimento nâo confere o direito à contrataçáo.

19.11. Os casos omissos serâo resolvidos pelo(a) pregoeiro(a) com base na legislaçáo
vigente.

19.12. Os envelopes contendo a "documentaçáo e propostas" eliminadas do certame
ficaráo a disposiçáo dos licitantes pelo prazo máímo de 15 (quinze) dias úteis do
encerramento da licitaçâo, após este período serão destruídos.

19.13. Qualquer ato declaratório náo apresentado em qualquer fase do tomeio

licitatório, podendo o credenciado representante preencher a declaraçáo no momento da
sessão.

19.14. As decisões do pregoeiro seráo consideradas defrnitivas somente após
homologação do procedimento pelo Prefeito Municipal.
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06'7) 32'12-'7400
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19.15. Informacões ou esclarecimentos adlcionals sobre a presente licitacáo
somente será admitldas por escrito. endereÇadas o Pregoelro. cuio endereÇo é a
Rua São Paulo. ao 964. Centro. CEP 79.17O-OO0, neste Municipio. atê o segundo dia
que arteceder a data de recebimento dos eavelopes I e II no horário de ThOOmin às
1 thoOmin horas.

19.16. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciaado de qualquer outro, por mais priülegiado que seja para processar as
questões resultantes desta licitaçáo e que não possam ser dirimida administrativamente.

Sidrolândia-MS, 02 de agosto de 2018.

t-

)
,/

RENATO.ÚA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e
Gestão estratégica

Rua São Paulo. 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'72-'7 400
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PROCESSO ADMINISTRATÍVO N" 2646 | 20
PREGÃO PRESENCTAL N' O44l2O 18

lA

ANEKO I
TERMO DEREFERÊNCIA

OBJEIO: O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de bicicletas para
atender a Secretaria Municipal de Saúde de SidrolâLndia-MS pelo período de 12 (dozel
meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do departamento de compras.

JUSTIFICATM: Se faz necessária a aquisição de bicicleta, tendo em vista o recebimento de recurso por emenda parlamentar, tais veiculos seráo utilizados pelos Agentes epidemiológico e Agentes Comunitários de Saúde, para atender a necessidades das Secretaria Municipal de Saúde. As entregas dos produtos seráo feitas parceladas, conforme a
quantidade e necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de SidrolâLndia/ MS.
PRAZO MÁXIDÍO PARA OS FORNECIMENTOS: náo superior a 3 (três) dias úteis.

ADJITDICAçÃO DO OBJETO: menor preço por item.
PREçOS RTFERENCIAIS pARÂ CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:
Sob pena de desclassiÍicaçáo os valores deveráo respeitar os segu.intes preços máximo para cada item.

ITEM

DESCRTçÃO

I

Bicicleta modelo íeminina. cor Azul Royal, do Ouadro tipo
18, modelo poti. aro 26x 1.9, manopla em metal, freios tipo
v-brake, cubo com rolamento compacto, guidom modelo
alto, pedal em nylon com sinalização reflexiva, possui cesto
de aço reforçado com tampa com sistema pâÍa instalaÉo de
cadeado (incluso), com bagageiro reíorçado na cor da bicicleta com sistema de fixaÉo de carga com molas, cadeado
para travar em locais diversos anti furto com segredo numé.ico. lncluso kit de sinalizaçáo reflexiva frontal, traseira e
latêral (rodas), banco largo com molas duplas, sem marcha
câtraca no 22, com adesivagem no cano inferior com a
segurnte inscriÇáo "SECRETARTA DE SAúDE DE SIDROLANDIA MS" e brasão do SUS, devidamente montadas no

UNID QTDE vLR. I}N. \rLR TOTAL

UN

45

450,00

20.250,OO

TOTAT R$

20.2so,oo

ato da entreaa e orontas oara uso-

,v'

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretário Muniéipal de Fazenda, Trlbutaçáo
Gestão Estratégica
Rua Sào Paulo. 964 Centro CEP: 791 70-000
Fone/Fax : (067) 32-12-7400

e

PAG INA:
ASS:

PREFEITURA NlUNTCIPAL DE SIDROLÂNDIA
[,ST.A,DO DO IVIATO GI{OSSO DO SUL
CNPJilvlF: 01.501 .57410001--i I

PROCESSO ADMIMSTRATTTIO N. 2646 I 2OL8
PREGÃO PRESENCIÂL N. O44|2OL8

FORNECEDOR

CNPJ/MF

OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleçáo da proposta mais vantajosa paÍa a
administração pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de bicicletas para
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS pelo período de 12 ldozel meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do departamento
de compras.

ITEM

DESiCRIÇÃO

UNID

QTDE

UN*

45

Bicicleta modelo feminina, cor Azul Royat, do
Quadro tipo 18, modelo poti, aro 26x 1.9, mano-

vLR. UN.

VLR TOTAL

pla em metal, freios tipo v-brake, cubo com íolamento compacto, guidom modelo alto, pedal em
nylon coÍn sinalização reflêxiva, possui cesto de

aço reforçado com tampa com sistema
I

para

instalação de cadeado (incluso). com bagageiro
reforçêdo na cor da bicicleta com sistema de
Íixação de carga com molas, cadeado para travaí
em locais diversos anti Íurto com segredo numérico. lncluso kit de sinalizaçâo reflexiva írontal,
traseira e lateral (rodes), banco largo com molas
duplas, sem marcha câttaca no 22, com adesivagem no cano iníerior com a seguinte inscrçáo
"SECRETARTA DE SAúDE DE stDRoúNDtA
MS" e bíasáo do SUS, devidamente montadas no
ato da entíega e prontas para uso_

TOTAL
TOTAL GERÂL DA PROPOSTA:
. VALIDADE DA PROPOSTA:
. LOCAL E DATA:
- TELEFONE:
BANCO:

=-Âc:_

R$

CC:

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURÂ DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRTSA

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'72-7400
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ÂNEXO

III

DECLÂRAÇÃO DE HABILITAçÃO
(Nome

da

CNPJ/MF

Empresa)

n"

(endereço

situada

declara, sob as penas da Lei, nos
termos do Inciso MI, art. 4" da Lei Federal n"10.520/2002, que cumpre plenamente os
requisitos da habilitaçáo exigidos no Edital de Pregáo Presencial n" O44l2Ol8,
autorizado pelo Processo Administrativo n" 264612OL8.
completo

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente.

(_), _
cidade

de

de 2018.

estado

Carlmbo do CNPJ/MF e asslnatura do
Representante legal da empresa

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'1400
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ÁNEXO TV

DECL/|RÂçÃO DE FATOS STTPERVENIENTES U,IPEDITTVOS
Declaramos, sob as pena-lidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça

a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar

a

qualquer tempo, sob as penas da Lei, a eístência de fatos supervenientes impeditivos da
sua habilitaçáo, na forma determinada no § 2", do afi.32 da

-MS,

lei

Federal n" 8.666/93.

_/_/

Assinatura do representalte legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N" DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400

PREFEITT]RA MUNICI P.AI, DE SIDROLÂNDIA
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DECLÁRAçÃO NOS TERMOS DO TNCISO )OO(IU DO ARTIGO 7. DA CONSTTTTTTçÁO
FEDERÂL
PÍegão Presencial n" 44l2O18
Processo A,r ministratlvo to 2646l2OL8

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

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

portador (a) da Carteira de

Identidade

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

e do CPF/MF no .................
DETCLARÂ, para
Íins do disposto no inciso V do art. 27 d.a Lei Federal n"8.666, de 21 de junho de 1.993,
acrescido pela ki no9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insa-lubre e não emprega menor de dezesseis
zrnos.

Ressa-lva: emprega menor, a

partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

-MS,_de

de

Assinatura do representante legal da empresa
(Observaçáo: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067\ 3272-7400
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ANEKOVI
ATA DE RDGISTRO DE PRECOS

N"

2018

Aos

dias do mês de
de
na sede do Município de SIDROLÂNDIA-MS, situada a Rua São Paulo, no 964, Centro, SIDROLÂNDLA-MS -M/S, representada neste ato
-, brasileiro, casado, portador do RG n." 000406049
pelo Prefeito, Marcelo de Araújo Ascoli,
SSP/MS e CPF n." 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro,
SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o r."_,
com estabelecimento
doravante denominada Contrata, na cidade
do, representada neste ato por
brasileiro, portador(a) do RG n."
pela
nos termos nos
. emiüda
SSP/ . e do CPF n."
termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2OO2, lr.'r n' 8.078, de 11 de setembro de
199O (Código de Defesa do Consumidor), Lei ComplementaÍ n" 123 de 14 de Dezembro
de 2006, Decretos Municipais n"s 100/2013 e lO7/2013 ambos de e, subsidiariamente,
pela Lei n" 8.666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento
de credenciamento ou procuraçâo inserta nos autos, resolvem registrar os preÇos, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n' 264612OL8 e HOMOLOGA.DA nos
autos, referente ao Pregáo Presenclal No O44l2O18 - REGISTRO DE PREÇOS, consoante as seguintes cIáusulas e condições:
1. CLÁUST'LT PRIIIEIRA

-

DO OBJETO

O objeto da

presente licitaçáo é a seleção da proposta mais valtajosa para a
administração púbtca, objeüvando o registro de preços para aquisiçáo de bicicletas para
atender a Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS, com fomecimento parcelado
de acordo com as solicitações oriunda do departamento de compras.
2. clÁusrrLA SDGITNDA - DA ATA DE RBcrsTRo DE pREços

2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fomecimento,
onde constaráo os preÇos a serem praticados, com caÍacterísticas de compromisso da
licitante vencedora, se convocadas, üerem celebrar contrato para fornecimento nas
condições deÍinidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais
ciassificadas que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a
ordem de classificação e os quanütaüvos propostos.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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2.2. O pregoeiro convocará formalmente à fornecedora, com antecedência minima de 03
dias úteis, informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro
de Preços.

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

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Fazenda, Tributaçáo e

Gestão

Estratégica proüdenciará a imediata publicaçào no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passaÍáo a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
2.5. Caso a fomecedora primeira classiÍcada, após convocação, não comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele preústas neste
edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classificaçáo.

2.6. Decorridos 60

(sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocação para a assinatura de Ata de Registro de Preços e fornecimento as licitantes
estaráo liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame terá
contaÍ dâ data de publicação de seu extrato.

a

ügência de l2(dozel meses, a

3. cLÁusur"a TERCETRÂ - Dos usuÁRros DA ATA DE REGISTRo DE pRDços
3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Sidro1ândia-MS.

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive apücaçáo das
sanções preüstas neste edital.

3.3. A Usuária da Ata deverá informar ao Orgáo Gerenciador do Sistema de Registro

de
Preços, do náo comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou

instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocaçáo dos remanescentes
aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.
Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'12-'1400
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3.4. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de outros
municípios que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgâo
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na
forma do Anexo VI, nas condiçôes previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Sidrolândia náo se obriga a firmar contrataçóes oriundas do Sistema
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisiçáo de
item, respeitada a legislaçáo relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CL/{USULA QUARTA
RECEBIMENTO.

- Do rloRNDcmElÍTo, LocAL DE EI{TREGA, AoEITE E

4.1.

A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto pela Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS.

4.2.

Cad'a aquisiçáo dos produtos deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito,
formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS dela devendo constar: a
data, o valor unitário do material, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o
carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a empresa contratada,
devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de referência da Ata.

4.3. A(s) fornecedora(s) classifcada(s) frcará (âo) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do prazt de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fomecimento
ocoÍTerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues até 3 (três) dias úteis, após a solicitaçáo da Secretaria
Municipal de saúde de Sidrolândia-MS, mediante requisição expedida pelo contratante,
respeitando-se o limite da quantidade soücitada. Os produtos devem estar acondicionados
adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
4.4.L. O prazn de entrega será de 3 (três) dias úteis, conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS.

4.4.2. o recebimento dos produtos se efeüvará, em conformidade com os arts. 73 a76 da
I'eí 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:
Rua São Paulo, 964 Centro CEp: i9|7O-OOO
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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al Proüsoriamente, paÍa efeito de posterior verificaçáo das especificaçôes, mediante -Termo
de Aceite Proüsório";

bl

Definitivamente, após

a verifcaçáo da

qualidade, quantidade, caracterÍsticas,

especificações dos fornecimento, e consequente aceitação pela equipe responsável, Do pÍazo
máximo de O5 (cinco) dias, mediante -Iermo de Aceite Definitivo".

4.4.3. Seráo recusados os produtos que nâo atendam as especificaçôes constantes neste
edital e/ou que não estejam adequados para o consumo.
4.5. Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou náo retirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, no pÍazn de 0S (cinco) dias úteis, a
Administração convocará a segunda classificada para fomecer o objeto desta licitação, e
assirn sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabíveis.

4.6. A

segr,rnda classificada só poderá fomecer
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

à Administração quando a

primeira

4.7. os produtos de notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaçáo,
dela devendo constâr o número da Ata de Registro de preços, o íomecimento, o valor
unitá'rio, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposições da

ki

n" 8.078 de

ll/og/go -

código de Defesa do consumidor.

4.9. As despesas relativas à entrega dos materiais correráo por conta exclusiva da detentora
da ata.

s.

cLiuslflÁ ermrTÂ - DA coNTRÂTAçÃo

5.1. As obrigações decorrentes da entrega dos produtos constantes do Registro de preços
será Íirmado com o Município de Sidrolârrdia, observada as condições estabelecidas neste
edital e no que dispõe o afi.62 da Lei Federal n". a.666/93,e será formarizada através
de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega náo envorver
obrigaçÕes
futuras;

Rua São Paulo, 964 Cenho CEp: 79170-000
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Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando

presentes obrigaçôes fu turas.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo M) é parte integrante do Edital de Convocação,
cujas condições deverâo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco)
dias úteis, contados da convocaçáo.

5.3. Os quantitativos dos produtos seráo os fixados em nota de empenho e/ou contrato

e,

observaráo obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

5.4. A licitante vencedora nâo poderá subcontÍatar sub empreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. cLÁusuLA SE:(TA - Do pREço E REvrsÃo

6.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata

de

Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado,
a Comissão de Licitaçáo noLificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado
para o item visando a negociaçáo para a reduçáo de preços e sua adequação ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

6.3. Dando-se por infrutífera a

negociação de reduçáo dos preços, a Comissão de
Licitaçáo formalmente desonerará a fornecedora em relaçáo ao item e caacelará o seu
registro, sem prejuÍzos das penalidades cabíveis,

6.4. Simultaneamente procederá a convocaçáo das demais fornecedoras, respeitada

a

ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociaçáo.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura
Municipal de Sidrolândia, solicitar nova licitação para o fornecimento, sem que caiba
direito de recurso.
7. CLÁUSI,LA SÉTIMA - Do PAGAMENTo
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitaçáo, será efetuado mediante
crédito em conta corrente ou cheque nomina.l, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06'l) 3272-7400
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recebimento definitivo do fornecimento após a apresentaçâo da respectiva documentaçáo
Íiscal, deüdamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 4O, inciso
XIV, alínea "a", combinado com o aÍt. 73, inciso II, a,línea "b", da Lei n" 8.666193 e
aJteraçÕes.

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fomecedora(s),
de que se encontÍa regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade
social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o
FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolüdo e o pagamento será
sustado para que a fomecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo pa.ra o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota hsca-l/fatura, a Secretaria Municipal
de Saúde de SidrolâLndia-MS a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções,
ou aceitá-la.

7.5. Na hipótese de devoluçáo, a nota Íiscal/fatura será considerada como

nào

apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.6, Na pendência de liquidaçáo da obrigaçáo Íinanceira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos eístentes em
favor da fomecedora.

7.7. A Administraçâo Municipal nâo pagará, sem que tenha autorizaçáo prévia e formal
nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
não instituições Íinanceiras.

7.8. Os eventuais encaÍgos Íinanceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela fomecedora de prazo de pagamento, seráo d.e sua exclusiva
responsabilidade.

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

8. CLÁUSITLA OITAVA - DAS SANçôES ÂDMINISTRÂTWAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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equivaJente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei,
deüdamente informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do Orgão Gerenciador do
Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 1oolo (dez por cento| sobre o valor coÍrstante da nota

de empenho e/ou

cotrtrato;
II - Cancelameato do preço registrado;
III - Suspeasão temporária de participação em llcitaçáo e irupedimeato de contratar
com a administraçáo por prazo de até O5 (cincol anos.
8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de 1olo (um por centol, por dla útll,

sobre o valor da prestaçáo
em atraso até o décimo dla;
II - Resclsão uallateral do cortrato se for o caso, após o dêcirno dia de etraso e,
III - Ca[celamento do preço registrado.

8.4. Por inexecuçáo total ou execuçáo irregular do contrato de fomecimento ou

de

prestaçào de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o vaJor correspondente à pa-rte náo cumprida ou
da totalidade do material entregue pela fornecedora;
rII - suspensào temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administraçâo por pÍazo de até 05 (cinco) anos;
lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promoúda a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5' A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente
com as sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da
rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
art.77 a 80 da Lei n. a.666/93.

8'6. Apresentação de documentação falsa, não manuteÍrçáo da proposta e cometimento
de fraude Íiscal, acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:
Rua São Paulo,964 Centro CEp:79170-000
Fone/Fax : (06'l) 3272-'1400
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temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com
a Administração de até 05 (cinco) Ernos e descredenciamento do CertiÍicado de Registro
Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que náo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pÍazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notiÍicação ensejará também a aplicaçáo da
pena de suspensão temporária de participaçâo em ücitaçáo ou impedimento de contrataÍ
com a Administração Pública deste MunicÍpio, enquanto nâo adimplida a obrigaçào.

8.8. Fica gararrtido a fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, rro pÍazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou
publicaçáo do ato.

8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, em razâo de
circunstâlcias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prErzo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for notiÍcada da
pretensáo da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste Município.

8.11. Competirá a Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS, na qualidade de
Usuária da Ata de Registro de Freços a aplicaçáo das penaJidades previstas no subitem
9. 1 e seus incisos, e no inciso 111, subitem 9.3.

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

competência
exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de SidrolâLndia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitaçáo ser
concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o pÍazo
de sanção mínima de O2 (dois) anos.

8.13. O Orgáo Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de
responsável pelo controle do cumprimento das obrigações relativas ao fornecimento
caberá a aplicaçáo das demais penalidades preüstas no instrumento de convocaçáo.

8.14. As importâLncias relativas às muitas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município de SidrolâLndia, Estado do Mato Grosso do Sul.
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06'7) 3272-'7400
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9. cLÁusIrLA NoNA - Do cAr{cELÂMENTo Do pRF4o REcIsTRÁDo

9.1. A Ata de Regisúo de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo
de ügência ou quando náo restarem Íornecedoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal de Sidrolândia /MS quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou nào
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir eÍgências da Ata
de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento

de

ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e náo houver
êxito na negociaçâo;

9.1.4. Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por
motivos elencados no aÍl.77 e seguintes da Lei Federal f . 8.666193;
9.1.5. Por razÁo de interesse público, devidamente motivado.

9.2.

Cancelado o Registro de Preço induzirá
classificaçáo imediatamente subsequente.

na

convocaçáo

da fornecedora

com

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no

respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicação.

10. cl,Áusul,lt DÉ:cffA - DA DorAçÂo oRçAMENTÁRrÂ
1O.1. As despesas decorrentes dos produtos da presente licitação correrão a cargo da
secretaria Municipal de saúde de sidrolândia-MS usuária da Ata de Registro de preços,
cujos Programas de Traba-lho e Elementos de Despesas constarâo nas respectivas notas
de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas
neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n"8.666/93 e alteraÇões.
11. cLÁusrrLA DtÉcrMA PRTMEIRA - Do pRF4o RBGISTRADo
11.1. considerando tratar-se de julgamento de licitaçáo na modalidade de pregáo presencial - Registro de Preços, tipo menor preço globa], HoMoLoGADO a classificação das
empresas conforme abaixo especiÍicadas, as empresas vencedoras Íicam assim registrados:
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1
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12. CLÁUSULA DÉcnilA SDGI,NDA

-

DA PT,BLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será pubücado no Diário Ofrcial do
Município, conforme o disposto no art. 61, parágraÍo único, da Lei Federal n."a.666193.
13. CLÁUSr,LA DÉjCrMA TERçErRA

-

DAS DISPOSTçôF,S FrNNS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ào as demais disposições constantes da

Lei

n.'10.52O, de 17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n.'101/2013, da Lei Federal n"
8.666, de 2 I de junho de 1993, e demais noÍnas aplicáveis à espécie.

14. CLiusuLA DÉ:ctrrIA QUARTA

-

DO FoRo

14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolándia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para process.r as questÕes resultaltes desta ücitaçào e que náo possam ser dirimida administrativamente.

Marcelo de Araújo Ascoll
Prefeito Municlpal

DETENTORA DA ATA

Rua Sâo Paulo,964 Centro CEP: 79170-000

Fone/Fax : (067) i272-7400
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ANEXO VU - MINUTA DO CONTRÂTO
CoNTRÂTO ÂDMINISTRATM N" _/2018
PROCESSO ADMINISTRATwO N" _/2018

O MIIMCÍPIO DE SIDROLÂ!ÍDIA-M/S - MS, situada a Rua São paulo, n" 964, Centro,
SIDROLÂNDIA-M/S, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE
ARAÚJO ASCOLI, brasileiro, casado, portador do RG n.'000406049 SSP/MS e CPF n."
519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLÂNDIAM/S - MS, doravante denominada Contratante e a empresa
inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
com
na
estabelecimento
na cidade
doradenominada
por
Contratado, representada neste
brasileiro, portador da carteira de identidade tipo
RG n."
pela
ernitida
SSP/_, e do CPF n." .
, pactuam o
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de homologação do processo de Pregão Preseaclal lf 04412018- REGISTRO DE PREçOS, e nos termos da
Lei Federal N.'8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condiçóes que
se enunciam a seguir:

CLIUSULA PRIIIEIRA

- OBIEaO:

Seleçâo da proposta mais vantajosa paÍa a
administraçâo pública, objetivando o registro de preços para aquisição de bicicleta para
atender a Secretaria de Saúde de Sidrolândia-MS, com fornecimento parcelado de acordo
com as solicitações oriunda do departamento de compras
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será rea.lizado
por execuçáo indireta.

cLÁusuLA TERCETRA - Do pREço E coNDIçôEs; DE pAcAMElÍTO: Dá-se a este
contrato o valor global de RS

(

).

§ 1" - O pagamento, decorrente da aquisição dos produtos

objeto desta licitaçâo, será
efetuado mediante crédito em conta corrente a ser fomecida pela contratad a, no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados do recebimento defrnitivo dos produtos, após a
apresentação da respectiva documentação fiscal, deüdamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73,
inciso II, alínea "b", da Lei n' 8.666 /93 e alteraçôes.
Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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§ 2" - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art.
4O, da tri Federal N'. 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo órgâo competente do Governo Federal, ou da variaçáo
efeüva do custo da produçâo e preços atuais de mercado local ou regiona-l, mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensa-l do IPCA (IBGE).

\-

3'-

O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes
da legislação trabalhista, frscal e preüdenciária a que sujeito.

§

§ 40 - Caso se faça necessária à retificaçáo de fatura por culpa do Contratado , o pÍazo
terá sua contagem suspensa até a data de reapresentaçâo da fatura ao órgão, isenta de
erros, dando-se, entáo, prosseguimento à contagem§ 5o - Não seráo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisiçáo de Compra;
CLÁUSULÂ QUARTA

O PRÁZO: O prazo de úgência do presente Contrato será

de

12(doze) meses.

PARÁGRAFO ÚttICO: Havendo interesse da Administração, o presente Contrato poderá
ser prorrogado nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos previstos na legislaçáo pertinente;

II -

Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLÁUSULA QITINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes das aquisições dos produtos da presente licitação correráo a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos
de Despesas constaráo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o attgo 62, da
Lei Federal n'8.666193 e alterações.
CLÁUSULA SE:I(TA - DA FISCALIZAçAO: Cabe ao Coatratatrte, a seu critério e através
da Secretaria Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica, exercer ampla,
irrestrita e permanente Íiscalizaçáo de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeçáo, verificaçáo e controle a serem adotados pelo Contratante.
Rua São Paulo.964 Centro CEP: 79170-000
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PARÁGR.AFO ÚUICO - O Contratado permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa frscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações,
propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observaçÕes e eigências apresentadas pela Íiscalizaçáo.

CL(USULA sIhrMA - DAs oBRrcAçÔEs Do coNTRÂTADo: Constituem obrigações
do Contratado, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I-

Fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, ÍLo prazo proposto, mediante Requisição de Compra, e em conformidade com as especiÍicações eúgidas no Edital e da
Ata de Registro de Preços;
II - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificaçâo exigidas na licitação que deu origem a este ajuste;
III - Assumir, com exclusividade, todos os encaÍgos, impostos e taxas que forem devidos
em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições deüdas à Previdência Social, encaÍgos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito,
e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
fV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer
prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;
V - Apresentar, quando solicitado pelo Cotrtratan.te, a comprovaçáo de estarem sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações traba-lhistas, preüdenciários e fiscais;
VI - Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob
a sua responsabilidade ou por eros relativos à execução do objeto deste Contrato;
VII - Responsabüzar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erÍos na elaboraçáo de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de
descontos para o Coatratante;
VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressóes que se
Íizerem, no objeto, atê 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicia.l do Contrato;
D( - Instruir o fornecimento do objeto deste ContÍato com as notas fiscais correspondentes, juntando cópia da soücitação de entrega (requisição);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
xr - Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.
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DAs OBRIGAçÕES Do CoNTRATAI{TE: Constituem obrigações

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

II - Fomecer e colocurr

à disposição do Contratado todos os elementos e informações que
se fizerem necessários aos materiais:
II - Proporcionar condiçóes para a boa consecuçáo do objeto deste Contrato;
IV - Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato;
V - Notifrcar o Contratado, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabitidade;
VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Orgáo competente;

CL/{USULA NoNA - Do LocAL DE ENTRIGÂ, Do ACEITE, E R"ECEBIIuET{To Dos
PRODUTOS: Os produtos devem ser entregues até 3 (três) dias úteis, após a solicitação
da Secretaria Municipal de Saúde de Sidrolândia-MS, mediante requisição expedida pelo
contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada. Os produtos devem estar
acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o
transporte.

§ 1' - A Contratada obriga-se a fomecer os produtos a que se refere este Contrato, conforme os quantitativos e especiÍicações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição uma vez que náo esteja em conformidade com as referidas
especificações.

§ 2''o recebimento dos produtos se efetivará em conformidade com o art. 76 da [,ei Federal n". 8.666193, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsáve1
pelo orgão competente, após a veriÍicação da qualidade, quantidade, características e
especificaçáo do produto.
§ 3o - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utili
zação normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o tome incompatível com as
especificações, proceder-se-á a subsLituiçáo, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contado da comunicação da irregularidade pelo Orgão.

§ 4ô - serão recusados os produtos que não atenderem às especiÍicações constantes no
Pregáo Presen cial n" o44/2o18 e/ou que não estejam adequados para uso, devendo a
contratada proceder à substituição na forma dos s§ I. e 20 desta cláusula, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado da comunicação.
Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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§ 5' - Os produtos, objeto deste contrato

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

§ 6o - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as
disposições da L,ei Federal n'8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.
CL(USULA DÉjcIMA - DÂS SANçÔES ADMIMSTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da
Lei Federal n' 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5olo (meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustiÍicado do fornecimento do objeto deste Contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor total do contratô.
PARi{GRÂFO ÚfUCO - Pela inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas, garantidas a préüa defesa, a Administração poderá aplicar o Cortratado as seguintes sançôes:

I-

Advertência por escrito, quando o Coatratado praticar irregularidades de pequena
monta;
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total, recolhida no prazÃ de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial;
III - Por infração de qualquer outra cláusula contratual náo prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 2o/o (doís por cento) sobre o valor tota.l do fornecimento,
acumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratua-l, se for o caso;
rv - Quaisquer multas aplicadas deveráo ser recolhidas junto ao orgào competente no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo ofrcial, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério do cortratante.

cLÁusrrLA DIÉcffA pRrtr[EIRA - DA REsclsÃo: A rescisáo do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral

e escrita da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" g.666/93;

ü-

amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração.

III - judicial,

nos termos da legislaçáo.
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§ 1" - O Contratado reconhece os direitos da Administraçáo, em caso de rescisáo administrativa preüsta no aÍt. 77 da l,ei Federal n" 8.666/93.
§ 2" - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizaçáo escrita
e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULÂ DÉiCUIA SEIGITrDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos vinculados ao Edital do Pregáo Presenclal f O44l2OL8 - Registro de Preços.
CLÁUSULÂ DÉCtrUA TERCEIRA - Aos casos omissos neste ínstrumento, por ocasião da
execução do objeto, seráo aplicáveis a Legislaçáo pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da l,ei n'. 8.666/93, em sua atua-l redação.
CLÁUSITLA DÉrcIMA QUÂRTA

-

DAS ALTERÂçôOS: O presente Conrrato poderá ser
alterado, nos casos previstos na legislação pertinente, para ajuste de condições
supervenientes que impliquem em modificações.
PARÁGRÂFO ÚfffCO - Qualquer alteraçáo nas condiçôes ora estipuladas neste Contrato
deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

CL(USULA DfjcIMÂ QIIINTA - DA pITBLIcAçÃo Do coNTRÂTo: Dentro do prazo regulamentaÍ, o Coatratante providenciará a publicaçáo em resumo do presente contrato,
na imprensa oficial do Município.

cLÁusuLA DÉCIMA sExrA - FoRo: o foro do presente contrato será o da comarca de
SidrolâLndia/ MS, excluído qualquer outro.

E, para frrneza e validade do que aqui Íicou estipulado Íirmam o presente termo, com 02 (duas) cópias de igual teor.

Sidrolândia -MS,

_

de

_

de

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal

CONTRÂTADA
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