Rubltca*_-5r1PREFEITURA MUNIGIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501 .57 4lO0O1 -31
PREGÃO PRESENCTAL 06412018
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

O

pregoeiro do Município de Sidrolândia-MS, designado pela Portaria n"
768/2018, toma público, a todas as empresas interessadas em participar do
referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 64 /2018.
Onde lê-se ro Edltal:
Item 7.2 - O percentual máimo admitido para a taxa de administração náo
poderá ser superior a 4,OOo/o (quatro por cento) sendo aceita taxa menor que
Oo/o (zero por cento).

Item 18.2 - O prazo para assinatura do contrato será de até 02 (dois) dias
úteis, contados da convocaçào.
Oade lê-se tro arexo do Edital:
Item 9.1 - O valor anual estimado é de: R$ 8.515.033,20 para combusúvel,
peças e manutenção, R$ 173.664,79 para taxa de administraçáo, tota-lizando
R$ 5.962.491,O8 (cinco milhões novecentos sessenta e dois mil quatroceÍItos
noventa e um reais e oito centavos).
Lêla-se:
Item 7.2 - O percentual máximo admitido paÍa a taxa de administraçáo náo
poderá ser superior a 2,OOYo (dois por cento) sendo aceita taxa menor que 0%o
(zero por cento).

Item 18.2 - O prazo para assinatura do contrato será de até O3 (três) dias
úteis, contados da convocação.
O valor anual estimado é de: R$ 8.515.033,20 para combustÍvel,
peças e manutençáo, R$ 170.300,66 para taxa de administraçáo, totalizando
R$ 8.685.333,86 (oito milhões seiscentos e oitenta e cinco mil trezentos e
trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

Item 9.1

-

E, diante das modificações, alterar a data de Abertura/realizaçáo do mesmo
para o dia O4 de outubro de 2O18 às 13:30 horas
Permanecem inalterados os demais dispositivos do aludido Edital.
SidrolâLndia-MS, 20 de setembro de 2018.
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Mato Crosso do Sul ,21 de Set€mbro de 2018

.

Sul

Dirido Oficial dos Municipios do Estado do Mato Crosso do

Sidrolándia,rMs. 20 de seteÍnbro de 20t8.

ODde

làse

Item 9.1
DR, LIARCELO DE ÁRÀUJO ASCOLI
Prefeito Municipal de Sidrolândia,tMS

lnexo do Edital:

Do

O valor anual estimâdo é de: R$

-

combusdvel, peças

e

maluleDção,

administãÊo, tot lizando

Pulrlic.do por:
Deláine Pereim de Baros
Código IdentiÍic.dor:3DDAA24E
SECNXTARIA DE PLANEIAMENTO. AD]IIINISTRÁÇÀO E
FINANçAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIÂ N' 9602018 DE It DE SETEMBRO DE 20T8.
Exonerar do cargo eín con)issão dc Chefc de Setor de
Eventos Cultuais, Sociais e Despoativos.

O PRTFEITO MUNICTPÀL DE SIDROLÂNDIA, Estado de MaIo
GÍosso do Su[, usando das atribuições que lhe são conferidas por
conrbinando con as disposiçõ€s da t-€i OÍgânica do Municipio,

lri,

ResolYe:
ARTI@ lo -

. ANOÍXlN"2lm

DOVeCeDtOS Sessenta e dOiS

mjl

R§

R§

8.515.033,20 paÍa

t73.664,79 para taxa de

5,962,491,08 (cinco milhões

qUaEOCenlOS nOVentA

e Um rcais e oito

centavos).

Lêia-se:
Item 7.2 - O percentual ftiximo admitido para a taxa de administração
não poderí ser superior a 2,00/o (dois por cento) sendo aceita taxa
metror que 0% (zero por cento).

Item l8.2 - O prazo para assinaorra do contrato sení dc até 03 (três)
dias úteis, conlados da convocação.

- O valor anual estimado é de: R§ 8.515.033,20 para
combusdvel, peçâs e EaúutenÇão, R§ 170.100,66 para tâxa de
administÍaÉo, totalizando RS E,6t5333,86 (oito milhôes seiscen(os c
oÍetrta e cinco mil trezertos e tÍintâ e três reais e oiletrta e seis
ItcÍtr 9.1

centavo§).

Exonemr APARECIDO ALVES, do calgo em
comissão de Chefe de Setor de EveDtos Culturais, Sociais e
DespoÍivos; vinculado a Fundaçâo Municipal lndigen4 Município de
SidÍotfudia- MS. devendo retomar ao cargo de oígem.

ARTIGO 2'-

E, diante das

a data de Abertura/realürçào

alreiaçôes, alterar

mesmo parÀ o dia 04 de outubro de 20lE à§

Esla portaÍia en§:a em ügor na datâ de sua publicaçào.
ret oagindo seus efeitos a contar de 1? de setembro de 2018.
ARTIGO 3" - Revogam-se as disposições em contrário.

PermaDecem inaltemdos os demais

GÀBINETE DO PREFEITO Aos dezoito dias do ,iês de seternbro

ÁDEMILSON T. DE MATOS

de 2018.

Pregoeiro

do

,3:30 horas.

Sidrolândia-MS. 20 de setembro de

Publicado por:
lsabela Puena Pereira Maihack

L',4RCELO DE ÁMAJO ÁSCOU
Prefeito Municipal

Código lderti,icâdor:2C70164f

Public.do por:
Delaine PeÍeira de Barros

Código Idêntifl csdor:F8C96EF0
SECRXTÂRJA MUMCIPAI- DE TINÀNÇÂS. LICIIAÇÂO
A\'ISO DE HOMOLOGAÇÃO
Comunico a homologaçào da adjudicação proferida pelo Pregoeiro
referente à licitaçào na modalidade Pregão Presencial n" 035,/2018.

ficam convocados os rcpreseotaites da.s empresas: BMZ
CO}TÉRCIO DE ARTICOS PARÂ ESCRTTóRO EIRELE ME
E PEDRO LUIZ RJBEIR0 RUANo, vencedorâs da licitaçâo. para
comparecerem na Prefeitura Municipal de SidrotândiaÂ4S. no prazo
de 03 (três) dias, a contar da dua de Homologaçào, e assinar o lermo
de cootíalo, sob p€oa de decair do direito à contratação.

Sidrolândls MS, l9 de S€tembro de 201t.

SECRITARIA MTINICIPAL DE rII-ANÇAS - LICITAÇÂo
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 033/201t
Aos l8 dias do mês de setembro dc 2018. na sede do Municipio de
SIDROLÂNDIA-MS, situada a Rua São Paulo. Í'964, Cenro,
STDROLÂNDh-MS -M/S, represetrlada neste ato pelo Prcfeito,
Marcelo de AEújo Ascoli, brÀsileiro, casado, portâdoÍ do RG n.'
00M06049 SSP,{\!S e CPP n.' 519.593.991-87, Íesidentc e
domiciliado tra Rua AlsSoas, l8l, CeDrro, SIDROLÂNDIA-M§ MS, dordvante denominada ContrataDle, e do outro lado a empresa
ENZO CAMFTHÔES LTDA. inscÍiIa no CNPJMF sob o n."

09.137.236/0001-49, conl es(abeleciDento ,)a-ROD. BR 163, N"
13245, Bairm Núcleo Colonial, Cep. 79M2-000, na cidade Dourados
- MS, doravantc denominada CoÍltratado, rcpresentada ne§te ato por
Carlos Eduardo Nuncs dc Mrmi Fernandes, bmsileiro, ponado(a.)
do RC n." 912.305, emitida pela SSP.MS, e do CPF n.'861.343.ól l00, los termos nos termos da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002.

Lei n" 8.078, de

MARCELO DE ÁRÁÚIO ASCOLI
Prefeito de Sidrolâadia,M§

ll

de setsftbro de 1990 (Codigo de DeÊsa do

Consumidor), Lei CompleÍnentar

r'

123 de 14 de Dezenrbro de 2006.

Publicâdo por:
Is!bela Puenâ PereiÍa Maihack

Decretos Municipais nos 100/2011 e l0l/2013 ârDbos de e,
subsidiariamente, pela Lei n" 8.666/93 c altcrâções posteriores todos

Código ldentilicâdor: I4E07E?2

repÉseDtados conforme docunmto de cÍedeúciâmento ou pÍocurâ(Êo

inserta nos autos, resolvem registrar os preços, cont'oÍme deciúo
SECRETAR,IA MI'NICIPAL DE EINANÇAS. LICITAÇÃO
PRDGÁO PRESENCI.AL 06'T!0T' AITSO DE RETIFICAçÃO

examda

IX) EDITÂL

05.1/201E

no

PÍocesso Administrativo

HOMOITOGADA nos autos, refcrcntc âo

-

n' 3200/201t

e

Pr€io

Pr€senciâl N"
REGISTRo DE PREçOS. consoante as seguinles

cláusulas e condições:

O preSoeiro do llunicipio de Sidrolândia-Ms, designâdo pela Porlaria
n" 76812018, toma público. a rodas as empÍesâs interessadas em

paíicipar do referido ceíame, a retificaçào do Edital do

Pregào

Prcsencial ó4201E.
Otrde lô.se no Edital:
llem 7.2 - O percentual máximo admitido para a laxa de edminislmção
nâo poderá ser superior a 4.00% (quarro poÍ cento) sendo aceita taxâ
menor que 0olo (zeÍo poÍ ccnto).

Item IE.2 - O prazo pam assinarura do contralo seni de a!é 02 (dois)
diâs útcis, contâdos da c'onvocação.

I . CLÁUSULA PRIT|ETRA - DO OBJETO
O obieto dâ presente licitrçâo é r sêleçio d. pÍopostr mais
vâDtrjosa p{rr a rdminlstnçio públicr, objetivando o Registro
de Preços psrs âqülsiçlo de veículo tipo vtn p{r! tleodêr ts
necessidades dr Sêcrêtiriâ MrÍicip.l de Saúdê, coú

íomecllnenlo de rcordo com as solicitações ds Secretrri!.

2. CLÁUSULA

DA ATA DE REGISTRO I)E
SECUN'DA
PREÇOS
2,1. A presente Ata de R€gistro é o documento vinculativo
obrigacional de fomecimento. onde const4rão os preços a serem
prâticados. com caaacteaísticas de compmmisso da licilante

urv§'.diariomuricipal.com. br/assomasul

sl

