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PREFEITURA ⅣIUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ7A4F:03501574/0001-31
EDITAL DE PREGAo PRESENCIAL N° 001ノ 2018-REGISTRO DE PREcOS

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N・ 380ノ2018
PROCESSO LICITATOR10 N° 03/2018

0 MUNICIPIO DE SIDROLANDIA― MS,atraves do Departamento de Licita9oes e COmpras,por

inte.1..ё dio da Comissao de Pregao,designado pela Portana n° 647/2017,publcada no Diano
Oflcial do Municipio,toma piblico,para conheclmento dos intercssados,que rcallzara licitacao

na modalidade PREGAo PRESENCIAL,Re」 strO de Precos upo MENOR PREcO POR ITEM
vlsando fo....ar o Sistema de Reglstro de Precos da Admhistracao Publca Municlpal para con―

tratac5es hturas e de acordo com as condic5es estabelccidas neste edital e seus anexos,em

confol.1■ idade com as disposic6es conddas na Lei n° 10520,de 17 dejuho de 2002,no De―

creto Federal n° 3555,de 08 de agosto dc 2000,Decreto Municipa1 101/2013,na Lei Com―
plcmentar n° 123,de 14 de dczcmbro dc 2006 c,subsidiι uiarncntc na Lei n° 8666,de 21 de
junho dc 1993,com suas alterac5cs.

Telefone para contato c csclarecirncntos sobrc o cdital:(67)3272-7400, das 7h00min as

llh00min Os envelopes“ PROPOSTA DE PREcOS"c“ DOCUMENTOS DE HABILITAcAO"
deverao ser entregues,dcp■ darncnte fcchados,na data,horano e local,ab嶽 o indicados,onde

far―sc―i a abertura da Sessao Publica de Pregao:

LOCAL:PreFeitun de SidroEndia,Rua Sio Paulo,N0964,Centro
DATA:07/02ノ 2018
HO山 0:08:00hs

Nio havendo expedientc,ou ocorrendo qualquer fatO superveniente que impeca a abcrtura do

ccrtarne na data marcada,a sessao sera,autOmaucamente,transferida para o prirnciro dia

itil subsequente, no mesmo horario e local estabclccido no preallnbulo deste Edital, dcsde

que nao ha」 a comunicacao dO Prcgociro em contran。

O Edital podcri ser obido,nO endereco supracitadO.mediante o recolhimento de郎 ュia a ser

rctirado no Departmento de CadastrO e Tributaca。 .1。 calレado a Rua Santa Catanna n° 244
no va10r dc RS 30,00 ftrinta reds),scndo este o custo da reproducao,Ou iamOC聾 ⊇Qdcra ser

link“licitac6es"

1. DA REGENCIA LEGAL

1.1 ki Federal n" 8.666/93 e altera96es;
1.2 Lei Federal n" 7O.52O/O2;
1.3 Lei Federal n'8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complem errtar n" 123/06
1.5 Lei Complementar n" 147 / 14;
1.6 Decreto Municipal n' 

-101 
/ 13

1.7 Demais disposig6es contidas neste Edital.

Rua Sao Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - Cep Zg.i7O{rOO - Sidrotdndia - MS.
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2.D00BJETO DA LECITAcAo

2.1 - A presettt€ llcit&geo tem por obJeto i Aqulslgio de veiculo tipo plck-up zero km,
para atendlmento das necessldades da Secretarla de PlaaeJaaento, Adnhistragao
e Flnangas, tudo coaforme especiflcag6es e condig6es estabelecldas neste Edital e

anexo.

2.2 - O Registro de Pregos serd formalizado por interm€dio da Ata de Registro de Pregos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II 6 para efeito de registro por unidade de prego.

2.4 - Os pregos registrados neste procedimento terio validade de 12 ldozel meses, a partir da
data de publicagao do extrato da Ata de Registro de Pregos.

3. DAS CONDTQoES DE PARTTCTPAQAO

3.1 - Poderdo participar deste Pregio quaisquer licitantes que:

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

3.1.2 - Atenda os requisitos e exigdncias constantes deste Edital e seus anexos;

3.2 - Nio poderio concorrer neste Prcgao:

3.2.1 - Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigao;

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitag6.o realizada pelo Municipio de
SidrolAndia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Administraqio Piblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigSo;

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por ser-
vidor ou dirigente de 6rgio ou entidade contratante ou respons6.vel pela licitagao, nos termos
do art. 9", Inciso III, da l,ei Federal n. 8.666/93;

4.DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante devera en-
viar um representante munido de documento que o credencie d participagi.o, respondendo
este pela representada, devendo, ainda, no horario indicado no pred.mbulo deste Edital, iden-
tificar-se exibindo a Ca-rteira de Identidade ou outro documento equivalente.

Rua Sう o Paulo,964-Centro― Fone(67)3272-7400-CEP 79 170‐ 000‐ Sidro:andia_Ms.
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4.2‐ O credenciallnento far― se―△rnediante a apresentacao dOs seguintes dOcumentos:

4.2.1‐ No caso de diretor,86cio ou pFOprletarlo da empresa licitante que cOmparecer ao

local,devera comprOvar a reprcsentadvidadc por meio da apresentacao:dc ato consutuuv。
,

cstatuto ou cOntrato sOcial,do dOcumcnto dc eleicao de seus administradores,devldamente

rCぎStradOs na」 unta Comercia1 0u no cart6Ho de pcssoas ju亘 dicas,confo....e o caso(c6Pia
autenicada na fo....a do subitem 8 4),casO em que a Pregoeiro podera autendcar a pttr do

oHgnal,nO mOmento dO credenciarnentO.

4.2.2‐ TntandO―se de procundor devera apresentar insmmento piblicO Ou p面 cular de
procuracao,cOm fl..1la reCOnhecida em cart6rio,cOm poderes expressOs para fO.1.lular ofertas

e lances de precOs e pratlcar todOs Os demis atos perunentes ao certarnc,em nOme da lici

tantc,acompanhadO dO cOrrespondentc dOcumento,dentrc Os indicados nO subitcm acirna,

quc comprove os poderes dO mandantc para a outorga.

4。 2.3‐ Cada credenchdO pOdera reprcsentar apcnas uma licitante,salvo,nos casos de re―

presentacaO para itens(IsintOs.

4。 3‐ No momentO dO credenciarnento dcvera ser aprescntada Declaracao de Hab■
ita9ao con_

forme Anexo IH,c de acOrdo cOm O incisOヽЛI,artigo 4。 da Lci Federal n° 10520/2002,dando
ciencia de que cumprem plenalnente os requisitOs da hab■

ita9う。,podendo O credenciado ou
rcpresentante preencher a declar"aO no rnOmcntO da abertura da sessao

4.4‐ A cmpresa lcitantc sOmente pOderi se pronunciar atravOs de seu reprcsentante creden―

ciadO e icara ObHgada pelas declarac5es e manifestac5es dO mesmo

4.5‐ O rcpresentante legal da licitante que naO se credenciar perante o PregOeiro e Equipe de

ApOiO ou cu」 o dOcumentO de crcdenciamento csteJa irregular,flcara impcdido de paricipar
das fases de lanccs verbds,de negOciacao de precOs,de declarar a intencao de hterpor re―

cursO,enftm,para represcntar a licitantc durante a reuniao de abertura dos envelopes PrO_

pOsta ou DocumcntacaO relauva a este PregiO,caso cm que sera mandd。
。seu pre9。 apre―

sentadO na prOpOsta esc五 ta,para efeitO de OrdenaciO das prOpostas e apuracio do menOr
preco.

肌ど
「

T現:稲lT‖Y糧上fwri:鳳蹴 器翼翼″農ぎ翼:
denciar― se acrescidas das express5es“ ME"ou“ EPr a sua Fl....a ou denOmin"aO e/Ou

ples nacional atr、ts de ccrdflcado emiddO

eletrOnicO:
ciond/aphcacoes.aspx?遍 =21,a ser expcd―

Rua Sao Paul。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-cEP 79 170‐00o― Sidrolandia_Ms /
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4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuzo das sang6es cabiveis, caracleriza-
rA renrincia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos beneficios da Lei Comple-
mentar no 723/06 aplicileis ao presente certame;

4.7 - O representante podera ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado podera representar apenas uma licitante;

4.9 - A nAo apresentaqao ou a n5.o incorporaglo do documento de credenciamento nao inabi
litara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.1O - Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documentaQao necessaria dentro
do prazo estipulado, participar6 do Pregdo com a primeira proposta apresentada quando do
inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de negoci-

agao e a interposigio de recursos.

5,DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hordrio e local fixado no predmbulo deste Edital, a licitante deverd apresentar a
Equipe de Apoio, juntamente com a DeclaragSo de Habilitaqio (conforme Anexo III), a propos-
ta escrita e a documentagS.o, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, con-
tendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, alem da razdo social do
licitante, se os mesmos nd.o forem timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA IITUI{ICIPAL DE
SIDROLAIDIA.MS

PREGAO PRESENCIAL lYO O1l2O18
RF,GISTRO DE PRTQOS
ENVELOPE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SIDROLANDIA-MS

PREGAO PRESENCIAL N. O1/2O18
REGTSTRO DE PRF,gOS

ENVELOPE DOCUMENTAqAO

6. DA PROPOSTA DE PRE9OS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverd ser apresentada com as seguintes in-
formag6es e caracteristicas :

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferOncia, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acr6scimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tambCm
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotaqdes alternativas.

6.L.2 ' A licitante deverA indicar o prego unit'irio por item, conforme Anexo II deste Edital,
indicar marca do objeto e ao final a indicagio do total geral da proposta, em algarismo ou por
extenso, os preqos para aquisigdo de Produtos, deverio sob pena de desclassificagdo respei-
tar o limite de Prego estabelecido no Termo de Refer€ncia, (ANEXO I);

1-)
Rua Sao Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEp79.,t7O-000 - Sidrotindia - MS. /

4



‐

‐

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF:03501574/0001-31
6.1.3‐ Somcnte serCb aceitos pre9os cOtados cm moeda nacional,ou stta,em Real(RS),em

algttsmos arabicos.

6.1.4 ‐ Nos precOs cOtados deverao estar inclusos tOdOs os custos diretos e mdiretos, com―
preendendo os impostOs,taxas,fretes,c as despesas decorrentes do fornecmcnto,ben■ an_
da,deduzidos qudsqucr descOntOs quc venham a ser concedidos.

6.1.5‐ ()s precos deveraO ser cotados cOm,no mattmo,duas casas decIInds,p6s― vttgula

6.1.6‐ O valor do itcm informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFE‐
RENCIA DO RESPECTⅣ O ITEM,confO....e Anexo l deste Edital

6.1,7‐ A●lima Folha devera estar canmbada com O cNP」 /MF da empresa hcitante e assi―
nada_

6.1.8‐ Deve indicar O pnzo de entrega dos produtos,nio superlor a 90 1noventa)dlas,

ap6s a solicitacao dO Dcpartamento de Compras,obedccida a quanddade solicitada.

6.1.9-Deve informar o prazo de validade da prOposta,que nao podera ser infeHor a 60(ses―

sental dias,contados da data de abertura dos envelopes de proposta

6.2 ‐ A apresent"aO da proposta unplicara plena aceitaciO, por parte da licitante, das
condic6es estabelecidas neste edital.

6.3‐ Ё de inteira responsabilidade da prOponente o preco e dem」 s condic6es apresentadas

6.4‐ Caso Os prazOs estabelecidOs nos subitens 6 1.8c6.19,ntt estttalln indicados na pro―

posta,。s mesmOs serao cOnsiderados cOmo aceitos pela licitante para efeito de julg―
ento

6.5‐ Nao se admidra proposta elaborada em dcsacordo com os te...los deste Edital,ou que

aprescntar prccOs uniti威。s inexequiveis, si=nb61cos,面 s6五〇s Ou de valor zer。 ,incompati―
vels com os prccOs de hsumOs c sal韻。s de mercado acrescido dOs respecuvos encargOs.

6.6‐ As PropOstas dc Pre90s poderao Ou nao cOntemplar a tOtalidade dos quanutatlvos fxa―

dos para cada item cOnstantc do Anexo l deste edital

T. DO JULGAIT{ENTO

7'1 - No dia, hora e local designado no preimbulo deste Editar, sera aberta sessao publicapara processamento do Pregio, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em p€rr-ticipar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentagao dehabilitagio.

7'2'o Pregoeiro proceder6 d abertura do Envelope no 01, contendo a proposta de pregos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, fara uma andlise pr€viados pregos, observando a exatiddo das operagoes aritmeticas que conduziram ao preeo total,Rua Sao pauro, 964 - centro - Fone (dz) ,/iz-iloo - iee 79.170-000 - sidror.ndia - MS. ′
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,MF: 03.50 1,57111000 I -3 I
procedendo-se as correg6es de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como
crit6rio de aceitabilidade o menor valor por ltcn.

7.3 - Durante o julgamento e analise das propostas, serA verificada, preliminarmente, a con-
formidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas
que atenderem plenamente a esses requisitos em especial o disposto no item 6.7 e 6.7.1.

7-4 - Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionar6 as pro-
postas para fase de lances, observando os seguintes crit6rios:

af classificara a licitante autora da proposta de menor prego global e todas aquelas apresen-
tadas com preqos sucessivos e superiores em atc 57o (cinco por cento), nos termos do $ 2'do
Artigo 44 da Lei complementar 723/06, em relaqi.o ao menor prego ofertado, disposto em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lan-
ces verbais.

bf nio havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condigio definida na alinea anterior, serdo
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, aG o m6ximo de 03 (tr€s), in-
cluindo a primeira classfficada, quaisquer que sejam os pregos ofertados, observado o subitem
6.1.6;

cf havendo empate entre o2 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizar-se a o sorteio para definir a ordem da apresentagdo dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos pregos, serdo admitidas todas as propostas empatadas, inde-
pendentemente do nrimero de licitantes.

7.5 ' O Pregoeiro convocard as licitantes selecionadas conforme item 7.4 pa.ra a apresentagao
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, lnlclando-se pelo
autor da proposta de malor prego, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

7.6 ' o Pregoelro, atrteE da etapa de l,aaces, poderi estabelecer o lntervalo minioo en-
tre os laucea, para aglllzes a secsio.

7'7 - Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares pelos representantes para
eventuais consultas telef6nicas, os quais dispordo atc o maximo de 03 (tres) minutos, por
consulta.

7.8 - Em observincia a L€i complementar Federal n"123 /2006 de 14.12.2006, na presenre
licitagao ser5 assegurada, como criterio de desempate, prefer€ncia de aquisigio para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

7'E'1 - Entende-se por empate aqueras situag6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores ate 5% (cinco por cento) a
proposta mais bem classificada.

Rua Sio Paulo, 964 - centro - Fone 1611 3z7z-r4oo - cEp 79.170-0oo - Sidrordndia - MS.
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7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada serd convocada
para apresentar nova proposta, inferior dquela considerada vencedora do certame, no p1azn
m6ximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusio.

7.9.2 - Ndo ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serio con-
vocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 7.8.1 deste
Edital, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do a-rt. 45 da Lei
Complementar Federal n' 123/2006 de 14.12.2006l.

7.9-3 - Na hipotese do nio registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto
licitado ser6 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame ($ 1. do
art. 45 da Lei Complementar Federal n" 123/2006 de 14.12.2006l.

7.1o ' A desistdncia em apresenta-r lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara
a exclusS.o da licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do riltimo prego apresen-
tado pela licitante, para efeito de ordenagi.o das propostas.

7.11 'N6o poderA haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente
ds penalidades previstas neste Edital.

7.12 - Nio havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, ser6. encerrada
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critCrio de MEIYOR pRF,gO
PiOR ITEU.

7.13 - cumprido o disposto do item 7.12, para fins de celeridade do processo, sera aberto o
envelope de habilitagio do licitante vencedor.

8. DA HABILITAQAO E SEU JI'LGAMEIVTO

8.1 - Para habilitaQao neste Pregi.o, ultrapassada a fase de lances e negociagio com o
Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, devera comprovar,
mediante apresentaQao no ENVELopE n: 02, os documentos a seguir relacionados,
entregues de forma ordenada e numerados, de preferdncia, na seguinte ordem, de forma a
permitir a maior rapidez na conferdncia e exalne correspondentes:

4.1.1 - DOCUMET{TAQAO RELATTVA A nAB[,rragAo Juniprct:

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

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato socia.l em vigor, com suas alterag6es ou a respectiva
consolidagSo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e,no caso de sociedade por aQ6es, acompanhado de documento de eleiqao de seus
administradores; ou ainda

Rua Sao Pauro, 964 - centro - Fone (67) 3272-7400 - cEp 79.170-0oo - sidrorandia - Ms.
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●)InSC五Qお dO ato consutuiv。 , nO caso de sociedades c市 is, acOmpanhado dc prova de
eleicao da dL℃ toHa cm exercicio.

d,No caso dc Socicdades que envOlvem uma outra cmpresaju亘 dica como s6ciajunta― se para
a habilitacao O cNP」 da respecuva emprcsa

obs.: os documentos constantes no ltem aclma podereo ser dlsDensados caso tenham
sldo aoresentados na etaoa de credenciameato.

8.1.2 - DOCTffENTA9AO RTLATTVA A npCULnnrpADE FrscAL E TRABALHTSTA:

a) Prova de inscrigio no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda
(cNPJ/MF);

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ra.rno de atividade e compativel com o objeto
licitado;

c) certiddo Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e
Certidio Negativa de Debito relativo d. Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministerio da
Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), podendo ser
apresentada em conjunto ou especihca observada a validade;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Piblica Estadual (Certiddo Negativa de Debitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Estado), emitida pero orgdo
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Ptiblica Municipal (Certiddo Negativa de Debitos
Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Municipio), 

"-iua" 
pelo org6o

competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da l,ei.

f) certificado de Regularidade de situaeao cRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviqo / FGTS;

g) certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n" r2.44o de
07 .o7 .20t1.

h) Alvara de Funcionamento expedido dentro do Exercicio vigente, expedido pelo 5rgio e
da esfera municipal da sede da licitante;

8.I.3 _ DOCUMENTAqAO RELATIVA A QUALIFICAqAO TECNICA:

8'1.'3'1.- Atestado de capacrdade T6cnrca, fornecido por pessoajuridica de direito pribrico ouprivado, declarando que a licitante 
"*""rto, o" "Ji "r.""rtando 

satisfatoriamenie servigos

Rua sio pauro, 964 - centro - Fone (671 3272-r4oo - cEp79.17o-o0o - sidrolindia - MS. ,/./
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pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagdo, devendo informar o nivel de satisfagao
com a execuqS.o dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima 6 necessSrio que o Atestado permita a identificaqio da pes-
soa que o estd emitindo, portanto, dever6l ser apresentado em papel timbrado do emitente ou
conter razao social, CNPJ, enderego, telefone e com identificagio do sigrrat6rio e assinatura
do respons6vel legal;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, nao serao considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa pro-
ponente;

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

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necess6rios e suficientes para a
comprovaeao da qualificagio t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens
que comprovard.o as exig6ncias.

8.1.4 - QUALTFTCAQAO EICOIYOMICO-FTNANCEIRA:

a) Balango patrimonial e demonstraQdes cont6beis do ultimo exercicio social, j6 exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaqio financeira da empresa, ve-
dada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados
por indices oliciais quando encerrado hd mais de 3 (tr€s) meses da data de apresentagao
da proposta. Devendo vir acompanhadas de c6pia dos termos de abertura e de encerra-
mento do Livro Di5rio do qual foi extraido, contendo o ntmero de registro da Junta co-
mercial, bem como a identificagio da assinatura do titular ou represe.rtante legal da em-
presa e do contabilista respons6vel pela escrituraqao.

a.1) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade anonima,
admitir-se-d a apresentagao do balango patrimonial devidamente registrado, acompanha-
do de copia da respectiva publicagAo em Di6rio Oficial.
a.2) As empresas com menos de O1 (um) ano de exercicio social de exist6ncia devem cum-
prir a exigdncia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de Abertura ou
do ultimo Balango Patrimonial levaatado.

a.3) somente serio validos o Balango Patrimonial e Demonstraedes Contabeis do ultimo
exercicio financeiro.

-a.4) 
poderao ser edgidas das empresas para confrontagi.o com as Demonstrag6es conta-

beis, as informaq6es prestadas ar Receita- Federal.

vendo ser obrlgatoHanente assinad。
医 1。 contablllsta resっonsavel.

b.1) A andlise da qualificaqdo econ6mico-financeira sera feita da seguinte forma:
b.2) Solv€ncia Geraf (SG)

Onde:

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante + passivo Exigivel d Longo prazo
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b.3)Estarao habilitadas neste item somentc as empresas quc apresentarem resultado
malor a l lum)nO indiCe(SG)

8.1.4.1 - Certidio negativa de fal€ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajuridica;

4.L.4.2 - DeclaragS.o, observadas penalidades cabiveis, de superveni€ncia de fatos
impeditivos da habilitagio, conforme Anexo IV deste Edital.

8.1.4.3 - Declaragio da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal, empregado (s)

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiqio de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7' da Constituigdo Federal (na forma
do Anexo V deste Edital).

8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgio
priblico, deverS.o estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao conste
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-do v6.lidos por 60 (sessenta) dias
contados da data de sua emiss6.o.

8.3 - Sob peoa de inabilitagio, todos os documetrtos apresentados para habilitagao
deverio estar:

af em nome da licitante e, preferencialmente, com nfmero do CNPJ e com o endereqo
respectivo;

bl se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

cl se a licitante for a hliat, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz-

8.4 - os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de copia, autenticado por cart6rio competente ou pelo pregoeiro, ou
publicagio em 6rgao da imprensa oficial.

E.4.1 - os documentos de habilitaqAo poderdo ser autenticados pelo pregoeiro ou pela Equipe
de Apoio a partir do original ate as 11: oo horas do iltimo dia util que anteceder a d.ata
marcada para abertura dos envelopes proposta e Documentagao;

8.4.2 - Serio aceitas somente c6pias legiveis;

8.4.3 - Nio serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
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8.4.4 - O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver divida e julgar necessario.
8.5 - Com relaqio d documentagA.o de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte, a mesma dever6. apresentar todos os documentos exigidos
neste Edital, mesmo que apresente alguma restriQao (art. 43 da Iri Complementar Federal
n" 123/2006 de 14.12.20061.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e haven-
do alguma restrig6o na comprovagao da regularidade fiscal, ser-lhe-d assegurado o prazo de
5 (cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publicagio do aviso de resultado, prorrogd-
veis por igual periodo, a crit6rio da Administraqio P0blica, atravds do Pregoeiro, para a regu-
Iartzagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do d6bito, e emissao de eventuais
certid6es negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa (S 1" do art.43 da ki Com-
plementar Federal n'123/2006 de 74.72.2006 alterado pela Lei Complementar Federal 147
de 07 de Agosto de 2014).

4.5.2 - A nio regularizag6.o da documentaqao, no prazo concedido, implicard decaddncia do
direito d contrataQao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. 8l da ki Federal n.
8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado ri Administragao convocar os licitantes remanes-
centes, na ordem de classificagS.o, para a assinatura do contrato, ou revoga.r a licitagio ($ 2'
do art. 43 da Lei Complementar Federal n" 123/2006 de 14.12.2006l.

8.6 - Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitagdo das
licitantes, mediante confronto com as condig6es deste Edital, ser6o desqualificados e ndo
aceitos aqueles que nao atenderem is exig€ncias aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poder6 fixarJhes o prazo de
o8 (oito) dias riteis para a apresentagao de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitat6rio.

8.7.1 - Serao exigidos pErra reapresentagao apenas os documentos desqualificados e ndo
aceitos;

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

9. DO REICURSO E DA TMPUGT{AqAO

9-1 - Qualquer interessado podera, ate 02 (dois) dias uteis antes d.a data fixada para abertura
da sessio de processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, provid€ncias ou impugnar
o presente Edital, sob pena de decadencia do direito de faz€lo administrativamente.

9.2 - No caso de impugnaqio a petiqao deverd ser protocolizada no protocolo Geral do
Municipio contendo os documentos necessdrios para a perfeita identificagdo da impugrrante,
bem como de documentos onde seja possivel a verificagS.o da capacidade de representag6.o do
signatdrio, sob pena de n6.o conhecimento;
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9.3 - Acolhida a impugnagio ao ato convocat6rio, ser6 designada nova data para realizaqio
do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterae6es, se houverem.

9.3.1 - Ndo sendo possivel a decisao administrativa pertinente antes da data fixada para a
realizagio deste Pregao, devera o impugnante participar normalmente do certame at6 que
haja o m€rito relativo a impugnagao.

9.4 - A manifestagio da intenQao de interpor recurso, pleiteada pela licitante dever6 ser feita
ao Pregoeiro imediatamente ap6s a declaragdo do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestaqao explicitard, necessariamente, a motivagao consistente
que sera liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidira pela sua aceitagdo ou nio.

9.6 - A falta de manifestagao imediata e motivada da intengio de interpor recurso pela
licitante, implicar6. na decad€ncia desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto d (s)

licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tere o prazo de 03 (trds) dias riteis para a apresentaqao
das razSes recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estara disponivel is demais licitantes
classificadas, para impugrl-lo ou nao, apresentando suas contrarraz6es em atC 03 (tres) dias
tteis, contados do t6rmino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em
cartorio dos autos do Pregdo.

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficario intimadas a faz€-lo desde a
reuniao de realizagio deste Pregio.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receber5. o recurso, declarando o seu efeito suspensivo,
e encaminharA d Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisio proferida pela
autoridade competente responsavel pela homologagio da licitagio.

9.1O - O provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente implica tio
somente a invalidagio daqueles atos que nio sejam passiveis de aproveitamento.

9.11 - Apos decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente podera adjudicar o objeto do Pregio i licitante vencedora, e em
consequ6ncia homologar o procedimento licitatorio.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

1o.1 - Homologada a licitagio serd formalizada a Ata de Registro de pregos, documento
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constarao os preQos a selem praticados, com
caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar
contrato para fornecimento dos produtos, nas condig6es definidas neste edital e seus anexos
e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo prego
do primeiro menor prego, obedecido d. ordem de classificagdo e os quantitativos propostos.
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1O.2 - O Pregoeiro convocar6 formalmente as fornecedoras, com anteced6ncia minima de 03
dias uteis, informando o local, dia e hora para a reunid.o e assinatura da Ata de Registro de
Pregos.

1O.2.f - O prazo acima citado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Comissdo de Licitagdo.

1o.3 - colhidas i.s assinaturas, o Departamento de Licitag6es e compras providenciard a
imediata publicaqao da Ata no DiSrio Ofrcial do Municipio.

1O.4 - As empresas com pregos registrados passar6.o a ser denominadas Detentoras da Ata
de Registro de Pregos, apos a respectiva assinatura.

lO.5 - Caso a fornecedora primeira classificada, ap6s convocaQao, nao comparecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocara as demais licitantes, na ordem de classificagdo.

1O.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagao para a assinatura de Ata de Registro de Preqos e Fornecimento, as licitantes
estarao liberadas dos compromissos assumidos.

1o.7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame terd a vig€ncia l2(d,ozel meses, a
contar da data de publicaq6o de seu extrato.

11.1 - A Ata de Registro de Pregos serA utilizada pela Secretaria de Planejamento, Adminis-
tragao e Finanqas na qualidade de Usu6rias da Ata.

1l-2 - caber6 a Usudria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle
do cumprimento de todas as obrigaq6es relativas ao fomecimento, incrusive apricagio das
sanQ6es previstas neste edital.

11.3 - As Usudrias da Ata deverio informar ao 6rgio Gerenciador do Sistema de Registro de
Pregos, do nio comparecimento da fornecedora para a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando i. convocagi.o dos remanescentes e
aplicaqio das penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso-

1l-4 - Poder5. utilizar-se da Ata de Registro de pregos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que nio tenha participado do certame, mediante previa consulta ao 6rgdo
Gerenciador do Sistema de Registro de preqos deste Municipio.

11'4'1 - As Adesdes previstas na forma do item acima n6o poderao exceder ao quintupro doquantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgdo gerenciador e
6r8ios-participantes,independente_do numero de org6os nio participantes que aderirem.

DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
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11.5 - o Registro de Pregos serd formalizado por interm6dio da Ata de Registro de pregos, na
forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.

11.6 - O Municipio de SidrolSndia nio se obriga a firmar contratag6es oriundas do Sistema
Registro de Preqos, ficando-lhe facultada a utilizagio de outros meios para aquisiq6.o de item,
respeitada a legislagd.o relativa As licitagoes, sendo assegurado ao beneficidrio do Registro de
Pregos preferdncia em igualdade de condig6es.

12. DO FORITECIMENTO, DO LOCAL DE EITITRDGA, ACEITE E RDCEBIMEIYTO.

12.1 - Cada fomecimento deverd ser efetuado mediante solicitagdo, formalizada pela Secreta-
ria de Planejamento, Administragdo e Finangas.

12.2 - A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficard (6o) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do praza de validade do registro, mesmo se a entrega dos
produtos ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

12.3 - O local da entrega dos Produtos serd 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 Municipio de Sidroldndia /MS.

12.3.1 - O prazn de entrega serd conforme solicitagdo do 6rgio/entidade requisitante, n6o
podendo ultrapassar 9o(noventa) dias da data de recebimento da nota de empenho ou
instrumento equivalente.

12.3.2' o recebimento dos Produtos se efetivard., em conformidade com os Arts. 73 a76 d,a
Lei 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao das especificag6es, mediante "Termo
de Aceite Provis6rio";

b) Definitivamente, ap6s a verificaqio da qualidade, quantidade, caracteristicas,
especificagdes dos produtos, e conseqtente aceitagio pela equipe responsdvel, no pra?n
maximo de 05 (cinco) dias, mediante -Iermo de Aceite Definitivo".

12.3.3 - Serdo recusados os produtos que nao
atendam as especificag6es constantes neste edital
consumo.

estejam em perfeito estado e que nao
e/ou que nao estejam adequados para

12.4 - caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nio receberem ou nd.o
retirarem a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
Administraqio convocar6. a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.
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L2.6 - A segunda classificada s6 poderd fornecer d Administraqdo quando a primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

12.7 - Os Produtos, objeto desta licitaqdo, deverS.o ser entregues acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagSo, dela devendo constar o
ntmero da Ata de Registro de Pregos, o produto, o valor unitdrio, a quantidade, o valor total e
o local da entrega, al6m das demais exig€ncias legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposig6es da L,ei n'8.078 de ll/O9l9O - C6digo de Defesa do Consumidor.

12.1O - As despesas relativas a entrega dos produtos correrS.o por conta exclusiva da usu6ria
da ata.

13. DA COTYTRATAQAO

13.1 - As obrigag6es decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de
Pregos seri.o firmadas com o Municipio de Sidrolindia, observada as condig6es estabelecidas
neste edital e no que dispde o art,62 da Lei Federal n". 8.666/93, e seri formalizada atravds
de:

el Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega ndo envolver obrigac6es
futuras;

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

13.1.1 - A Ata de Registro de Preqos (Anexo vI) 6 parte integrante deste edital, cujas
condig6es deverS.o ser mantidas na sua integralidade.

13.2 ' o prazn para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de 0s (cinco)
dias [teis, contados da convocagdo.

13.3 - Os quantitativos de fornecimento ser5.o os fxados em nota de empenho e/ou contrato
e, observara.o obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de preqos.

13'4 - A licitante vencedora nio poderA subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialrnente o objeto da presente licitaqio.

14. DO PRF4O E REvrSAo

14'1 - os pregos registrados serio fixos e irreajustaveis durante a vigdncia da Ata de Registro
de Pregos.
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14.2 - Na ocorr€ncia do preqo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, o
Pregoeiro notificard a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o item visando
d negociag6o para a redugio de pregos e sua adequag5.o ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especifrcag6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociaqio de redugio dos preqos, o Pregoeiro formalmente
desonerard a fornecedora em relagdo ao item e cancelara o seu registro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

14.4 - Simultaneamente procedera a convocaeao das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagdo.

14.5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item poder6 a prefeitura
Municipal de Sidrol6ndia - MS, solicitar nova licitagio para a aquisigi.o do produto, sem que
caiba direito de recurso.

ヽ

15.DO PAGAMENTO

15.1 - o pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta licitaqao, ser6. efetuado
mediante cr6dito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos Produtos, ap6s a apresentaqao da respectiva documentagio fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XIV, alinea
"a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da L,ei n 9.666/93 e alteragdes.

15.2 - os pagamentos somente serao efetuados apos a comprovagao, pela(s) fornecedora(s),
de que se encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentagao das certid6es Negativas de D6bito com o INSS e com o FGTS.

15.3 - ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessd_rias, passando o pr€\zo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacao do mesmo.

15.4 - caso se constate erro ou irregularidade na nota lisca.l/fatura, o Departamento de
Compras, a seu crit6rio, poderd devolv€-la, para as devidas corregOes, ou aceitAla.

15.5 - Na hip6tese de devolug6.o, a nota fiscar/fatura sera considerada como nao
apresentada, para frns de atendimento das condig6es contratuais.

15.6 - Na pend€ncia de liquidagdo da obrigagdo frnanceira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor sera descontado da fatura ou cr€ditos existentes em favor
da fornecedora.

15.7 - A Administragdo Municipal nio pagar6, sem que tenha autorizag6.o pr6via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao
instituig6es financeiras.
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15,8 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservincia, pela Fornecedora de prazn de pagamento, serao de sua exclusiva
responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 60lo (seis por cento) ao ano, na hip6tese de
mora por parte da contratante.

16. DAS SAI{QoES ADMTMSTRATwAS

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigagao assumida, caractervado 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 previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficara a fornecedora, a juizo do orgio Gerenciador do Sistema de
Registro de Pregos, sujeito ri.s seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do prego registrado;
III - suspensio temporSria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
administraqio por prazo de ate O5 (cinco) anos.

16.2 - As sangdes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustifrcado na execuq5.o do objeto:

I - Multa morat6ria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o va.lor da prestaqao em atraso
at6 o d6cimo dia;

II - Rescisdo unilateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do prego registrado.

16.4 - Por inexecug6.o total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de
prestagio de servigo:

I - Advertencia, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o varor correspondente i parte nao cumprida ou da
totalidade do fornecimento nao executado pela fornecedora;

III - suspensao temporaria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com a
administrag5o por prazo de at6 05 (cinco) anos;

IV - Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja
promovida a reabilitaqdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

Rua Sio Paulo, 964 - Centro - Fone 16713272-t4OO _ CEp 79.170{00 - Sidrolandia _ MS.
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16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poder6 ser aplicada juntamente com
as sangSes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisio
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art. 77 a8O da
Lei Federal n" 8.666/93.

16.6 - ApresentaQao de documentagao falsa, n6o manutengao da proposta e cornetimento de
fraude fiscal, acarretara sem prejuZo das demais cominagdes legais:

I - suspensio temporaria de participagS.o
Administragio de at6 05 (cinco) anos
Cadastral deste Municipio.

em licitaqdro ou impedimento de contratar com a
e descredenciamento do Certificado de Registro

L6.7 - A empresa que n5.o recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazn
m6ximo de 05 (cinco) dias uteis contados da notilicagdo ensejard tamb6m a aplicagdo da
pena de suspensao tempor6ria de participagio em licitaqio ou impedimento de contratar com
a AdministraqAo Priblica deste Municipio, enquanto nio adimplida a obrigagdo.

16.8 - Fica garantido a fomecedora o direito previo da citaq6.o e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da notificagdo ou publicaqao
do ato.

16.9 - As penalidades somente poderio ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagdo do principio da proporcionalidade, em razao de
circunstdncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prazn m6ximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que for notificada da pretensao
da Administragio P0blica deste Municipio da aplicagio da pena.

16.10 - As penalidades aplicadas serio, obrigatoriamente, anotadas no certificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

16.11 - competira a secretaria de planejamento, Administragao e FinanQas, na qualidade de
detentora da Ata de Registro de Pregos a aplicaqdo das penalidades previstas no subitem 17.1
e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.

L6.L2 ' A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 serd de compet€ncia
exclusiva da autoridade m5xima da prefeitura Municipal de Sidrolandia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prazo estipurado no subitem 16.g, podendo a reabilitag6o ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de
sanqd.o minima de O2 (dois) anos

16.13 - o orgio Gerenciador do sistema de Registros de pregos, na qualidade de responsavel
pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fornecimento cabera i aplicagio
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagao.

16'14 - As importriLncias relativas is multas deverio ser recolhidas A conta do Tesouro do
Municipio de Sidroldndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

Rua sio Paulo, 964 - centro - Fone 167l r272-r4oo - cEp 79.170{00 - Sidrorindia - MS.
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17.DO CANCELAMENTO DO PREcO REGISTRADO

17.1 - A Ata de Registro de Prego sera cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vig€ncia ou quando nao restarem fomecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal Sidrol6ndia quando:

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

L?.L.2 'ocorrer qualquer das hip6teses de inexecuqio total ou parcial do instrumento de
ajuste;

17.1.3 ' Os preqos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nio houver 6xito
na negociagio;

L7.L.4 ' Der causa a rescisi.o administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. g.666/g3;

17.1.5 - Por tazAo de interesse publico, devidamente motivado.

L7'2 - cancelado o Registro de prego induzir6 na convocaqao da fornecedora com
classificagdo imediatamente subsequente.

17.3 - ser6 assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de O5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo ou publicagio.

18.1 - As despesas decorrentes da aquisiqdo da presente licitagdo correrio a cargo da Secre-
taria de Planejamento, Administragio e Finangas, usudria da Ata de Registro de iegos, cujos
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de
empenho, contrato ou documento equiva.lente, observad.a as condigdes estabelecidas neste
edital e ao que disp6e o art:go 62, da Lei Federal n" g.666/93 e alterag6es.

19'1 - serio desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legaisvigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamenie inexequiveis, pregoglobal ou unit6rio por lote simb6lico, irris6rio ou cotagao de valor zero.

L9'2 ' E facultada ao pregoeiro ou i autoridade superior, em quarquer fase da licitagao, apromogSo de dilig€ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo,

19. DAS DTSPOSTQOES FTNATS

Rua Sio Pauro, 964 - centro - Fone (671 3272-7400 - cEp 79.170-000 - sidrorandia - Ms.
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vedada a inclusio posterior de documento que deveria ser apresentado em sessdo priblica da
licitaqSo.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administragao, no interesse da
administrag6o, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitagdo, observada as disposig6es contidas no art. 49 da ki n. 8.666/gs e arts. 17 e 18 do
Decreto Municipal n. 1O0/2013.

19.4 - Ap6s a apresentaqao da proposta, ndo caberd desistdncia, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 - As licitantes si.o responsS.veis pela fidelidade e legitimidades das informaq6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagio, bem como, pelo custo da
prepa-ragao e apresentagao dos documentos, independentemente do resultado do processo
licitat6rio.

19.6 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
tedizagAo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o
primeiro dia [til subsequente, no mesmo horirio e local anteriormente estabelecido, salvo
comunicagd.o ao contrario.

19.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-A o dia de
inicio e incluir-se-d o do vencimento. 56 iniciam e vencem os prazos em dias de expediente.

19.E. O desatendimento de exig€ncias formais n6o essenciais, nao importare no afastamento
da licitante, desde que seja possivel a aferigio de sua qualilicagao e da exata compreensdo de
sua proposta, durante a realizagio da sessi.o publica da licihqao.

19.9. As norrnas que disciplinam esta licitagdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliagio da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que
regem a lei.

19.10. o ato de homologagdo do procedimento nao confere o direito d contrahcao.

19.11. os casos omissos sereo resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislagio
vigente.

19'12' os envelopes contendo a "documentagao e propostas" eliminadas do certame frcarao a
disposig6o dos licitantes pelo prazo mdximo de 15 (quinze) dias riteis do encerramento dalicitagio, apos este periodo seri.o destruidos.

19'13' Qualquer ato declarat6rio nio apresentado em qualquer fase do torneio licitat6rio,
ndo inabilitara o licitante, podendo o representante preencher a declaragdo no momento da
sessao.

Rua Sio Pauro, 964 - centro - Fone (67) 32rz-r4oo - cEp 79.170400 - Sidrorindia - MS
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19.14.As decis5es do pregoeirO scrao cOnsideradas deflnitivas somcntc ap6s homologa9ao do

procedimento pelo Prefcito Municipal.

19.15. InfonnacOes ou esclarecimentos adlcionais sobre a presente llcitaciO somente

se重o admitidas っor escrito. enderecadas ao Pregoeiroo cuio endereco 6 a Rua Sio
Paulo, ■0 964, Centro, CEP 79.170-000. neste Munici,io, ate o setundo dla― ue

anteceder a data de recebimento dos envelopes l e II no Lonrlo de 7h00min as
llh00mln homs。

19.16. Fica elcito o foro da cidadc de Sidrolandia, Estado de Mato Grosso do Sul,

rcnunciando de qualqucr outro,por mals p五 宙legiado que sc」 a para processar as quest5es

resultantcs desta licitacao e que nao possanl ser dhmida administradvarnente

Sidrolandia―MS,24 deJanciro de 2018

Aeurs uunron soAREs
Secret6rlo Munlcipal de Ptranejamento,

Admiulstragio e Finangas

Rua Sao Paul。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ Sidro:andia_Ms.
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PROCESSO ADMIITTSTRATTVO Ir' 3EO/2O 18
PRDGAO PRESETTCIAL Ir O1/2O18

ANE:XO I
TERMO DE RETERET{CIA

OBJEIO: O objeto da presente licitaQao 6 a selegdo da proposta mais vantajosa para a admi-
nistraqdo publica, objetivarrdo o Registro de Preqos para aquisiqdo de veiculo pick-up zero
km, para atendimento as necessidades da Secretaria de Planejamento, AdministragS.o e

Finangas do Municipio de SIDROLANDIA-MS, com fomecimento de acordo com as solici-
tag6es oriundas do departamento de compras.

JUSTIFICATM: Justifica-se a aquisigio nos termos da l* 8.666/93, haja vista, o atendi-
mento aos assentamentos existentes no Municipio, bem como atendimento a zona rural, vi-
sando assim a continuidade do servigo ptblico. Ressalta-se que o Paqo Municipal encontra-
se desprovido de veiculo nos moldes especificados.

PRAZO MAXIMO P/IRA OS IIoRNECIMENTOS: 90 (noventa) dias.

/IDJUDICAQAO DO O&,ETO: Menor Por Item.

PRE9OS REFEREIiICIAIS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDN)E:

Sob pena de desclassificaqio os valores deverio respeitar os seguintes pregos m6ximo
para cada item

Rua Sio Paulo, 954 - centro - Fone (67) 3272-7400 - CEp 79.170-0OO - Sidrolandia - MS. -,4
,: ',

ITEM PRODUTO UNO QTD VLR UNIT VLR TOTAL MARCA

01

VEICULO PICK.UP 2.8L CABINE DU-
PLA 4X4 - ZERO KM - Por veiculo zero
quilometlo entende-se os autom6-
veis/veiculos (geral) antes de seu regis-
tro e licenciamento, vendidos por con-
cessionAria autorizada pelo fabricante
ou. diretamente, pelo pr6prio fabrican-
te. Deverao possuir todos os itens
obrigat6rios conforme a Legislagdo
vigente e o C6digo Nacional de TrAnsi-
to. Deverao ser entregues com Nota
Fiscal apropriada para o primeiro em-
placamento/licenciamento no nome do
comprador. Descricao minima: veiculo
utiliterio tipo pick-up, cabire dupla,
zero km, ano/modelo do ano corrente
ou superior, fomecido por um conces-
sionario autorizado ou pelo pr6prio
fabricante, fabricagio Nacio-
nal/Mercosul, com as seguintes carac-
teristicas: motor diesel de no minimo
2.8 I e com potCncia minima de l77c\ri
tragao 4x4 com acionamento no interi-
or do veiculo; 04 portas laterais; ban-
cos dianteiros individuais; capacidade
de transporte para 05 pessoas, inclusi-
ve o motorista; transmissio automa -

174.333,33 s23.000,00
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SOARES
Municlpal de PlaneJamento,

Adminlstragao e Flnangas

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone (611 32rz-z4oo - cEp 79.'r 70-0oo - Sidrorindia - MS.

CNPJハイF:03501_574/0001-31
ca de 06 marchas a frente e 0l a rC;
rodas com no minimo aro 17"; freios
ABS com EBD e BAS; controle eletr6-
nico de estabilidade (VSC) e tragao (A-
TRC); assistente de reboque (TSC) e de
subida (HAC); acendimento automatico
dos far6is; direqao hidraulica; ar con-
dicionado automatico e digital; Saida
de ar cent-ral para os bancos traseiros;
banco do motorista com ajuste el6tri-
cos; Retrovisores externos eletro retre-
teis; redio AM/FM com CD Ptayer +
auto falantes e antenas, TV digital e
leitor de DVD, Camera de rC instalada
na porta da caqamba com visualizaeao
na tela, conexao bluetooth com micro-
fone localizado no console do tetoi
revestimento dos bancos em couro e
material sintetico; Tarnpa traseira com
chave; protetor de caqamba; desemba-
qador do vidro traseiro; capacidade de
carga minima de 1000kg, protetor de
caqamba; estdbos laterais; incluindo
ainda todos os equiparnentos exigidos
pelo C6digo Brasileiro de Transito e
demais itens de s€rie ora nio especili-
cados. Garanria do veiculo de no mi-
nimo 36 meses. Assistencia tecnica no
estado de Mato Grosso do Sul; Trei-
namento de operagao por ocasiio da
entrega tecnica do equipamento; O
objeto a ser fornecido devera atender
aos preceitos regulamentares dos 6r-
gaos oficiais nacionais de transito nos
aspectos relacionados a iluminacao,
sinalizagdo e seguranea (conforme
C6digo de Transito Brasileiro seu regu;

23
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oBJETo: o objeto da presente licitagio 6 a seregio da proposta mais vaatajosa para aad.inlstrageo priblica, obJefivaodo o Regrstro de iregos para aquisigiio de veiculo pick-up zero km, para atendimento as oecessidades da secretarra de pranejamento, Ad-ministragiio e Finangas do Municipro de srDRoLaNDrA-Ms, 
""- ;;;;;i-eato deacordo com as solicitag6es oriundas do departamento de conpras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ MF:03501574/0001-31
ANEXO II― FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N° 380/2018

PREGAo PRESENCLAL N° 01/2018

Rua Sう 。Pauio,964-Centro_Fone(67)3272‐ 7400-cEP 79.170‐00o_Sidroiandia_Ms.

FORNECEDOR

PICK-UP 2.8L CABINE DU-
PLA 4X4 - ZERO KM - por veiculo zero
quil6metro entende-se os autom6_
veis/veiculos (geral) anres de seu regis_
tro e licenciamento, vendidos por con_
cessionaria autorizada pelo fabricanre
ou, drretamente, pelo proprio fabrican_
te. Deverao possuir todos os itens
obrigat6rios conforme a Legislaqdo
vrgente e o C6digo Nacional de Transi-to. Deverao ser entregues com Nota
Fiscal apropriada para o primeiro em_
placamento/ licenciamento no nome do
comprador. Descrigio minima: veiculo
utilitario tipo pick-up. cabine dupla,
zero km, ano/modelo do alo corrente
ou superior, fornecido por um conces-
sronano autorizado ou pelo pr6prio
Iabncante, fabricagio Nacio_
nal/Mercosul, com as seguintes carac_
renstlcas: motor diesel de no minimo
2.8 I e com potencia minima de l7zcv;
traqao 4x4 com acionamento no interi_
or do veiculo; 04 portas laterais; ban-
cos dianteiros individuais; capacidade
de transporte para O5 pessoas, inclusi_

itジ
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auto falantes e antenas, TV digital e
leitor de DVD, CAmera de 16 instalada
na porta da caqamba com visualizaeao
na tela, conexao bluetooth com micro-
fone localizado no console do teto;
revestimento dos baacos em couro e
material sint6tico; Tampa traseira com
chave; protetor de cagamba; desemba-
qador do vidro traseiro; capacidade de
carga minima de l000kg, protetor de
cacamba; estribos laterais; inctuindo
ainda todos os equipamentos exigidos
pelo C6digo Brasileiro de Transiro e
demais itens de serie ora nio especifi-
cados. Garantia do veiculo de no mi-
nimo 36 meses. AssistCncia tecnica no
estado de Mato Grosso do Sul; Trei-
namento de operaqdo por ocasiao da
entrega tecnica do equipamento; O
objeto a ser fomecido devera atender
aos preceitos regulamentares dos 6r-
gAos oficiais nacionais de transito nos
aspectos relacionados e iluminageo,
sinalizaq6.o e seguranqa (conforme
C6digo de Trartsito Brasileiro seu regu-
lamento e resolucdesl:

TOTAL

PREFEITモlRA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

‐

‐

TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
―VALIDADE DA PROPOSTA:
―LOCAL E DATA:
―TELEFONE: BANCO:_______一AG:___CC:

CARIMBo DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Rua sio Paulo,964 - centro - Fone 16113zr2-r4oo -cEp 79.170-000 - Sidrorindia - MS.



(Nome da Empresa)
n"

PRE,FEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJiMF: 03.501.574,,000 l -3 1

ANEXO III

DECLARAcAo DE mBILITAcAo

situada
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CNRJ/MF
(CnderecO

し

ヽ

completo)-, declara, sob as penas da Lei, nos termos
do Inciso vII, art. 4' da Lei Federal n"lo.s2o/2oo2, que cumpre plenamente os requisitos da
habilitaqio exigidos no Edital de Pregio presencial n" o1/2o18, autorizado pelo processo
Administrativo n" 38O/2O18.

Por ser expressa manifestagao da verdade, firmo o presente.

に ),_____de de 2017
cldade estado

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do
Represetrtante legal da empresa

Rua Sao Pau:。 ,964-Centro― Fone(67)3272-7400-CEP 79.170‐ 000‐ Sidrolandia_Ms    `´´
|)

―
 ―                                  : 26 色
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ANEXO IV

DECLARAQAO DE FATOS IMPEDITⅣ OS

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexist€ncia de fatos que impega a
nossa empresa de participar de licitag6es ptblicas, e compromete-se informar a qualquer
tempo, sob as penas da tei, a exist€ncia de fatos supervenientes impeditivos da sua
habilitaqio, na forma determinada no $ 2", do art. 32 da tei Federal n" g.666/93,

―MS,___/         /

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

MO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA

し

Rua seo Pauro, 964 - centro - Fone (671 32r2-l4oo - cEp 29.170-oo0 - sidrolendia _ MS.
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AITE:XO V

DECLARA9AO IIOS TERUOS DO rrrCISO ECXrrr DO ARII(X) 7 DA COr{STrTIIQAO
FEDERAL

Pregio Preseuctal no O1/2O18
Proccsao Admlnlstratlvo no 38O/2OIE

inscrito no CNPJ/MF sob o
no.................... ....., por interm6dio de seu representante legal o (a) Sr (a)

;; ;;;;;;;ffi".:*:: l:l :: .:ffiA*li,,f:?Ht
disposto no inciso v do art. 27 da l*i Federal n'8.666, de 2l de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n"9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoito anos e tra-
balho noturno, perigoso ou insalubre e ni.o emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

―MS,_____dc

Assinatura do representante legal da empresa

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

Rua Sう o Pauio,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79 170‐000‐ Sidro:andia_Mii  /

dc
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ANEXO Ⅵ

ATA DE― ISTRO DE PRECOS N°   2018

dias do mes de____de____,na sede do Municipio de SIDROLANDIA MS,situada
a Rua Sio Paulo,n° 964,CcntrO,SIDROmNDIA― MS―M/S,representada neste ato pclo Pre―
feito,Marce10 de Aratto Ascoli,brasilcirO,casado,portador do RG n° 000406049 SSP/MS e
CPF n.° 519.593.991-87,residcnte e dOmiciliadO na Rua AlagOas, 181,Centro,SIDRO面 ‐

DIA‐MS‐ MS,dOravante denominada cOntratante,c do outro lado a cmpresa            ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.o_, com estabelecimento na
cldade doravante denominada Contratado, representada neste ato

, brasileiro, portador(a) do RG n." , emitida pela SSp/_,
e do cPF n.o ..-=-, nos termos nos termos da Lei n" 10.s20, de 17 de julho de
2oo2' I,-i n" 8.078, de 11 de setembro de 1990 (codigo de Defesa do consumidor), Lei com-
plementar n' 123 de 14 de Dezembro de 2006, Decretos Municipais n.s 10o/2013 e
7ol/2013 ambos de e, subsidiariamente, pela Lei n. g.666/93 e alteragdes posteriores todos
representados conforme documento de credenciarnento ou procuragi.o inserta nos autos, re-
solvem registrar os pregos, conforme decisdo exarada no processo Administrativo n.
38o/2o18 e HoMoLoGN)A nos autos, referente eo pregio preseocial IIo ol/2olE - RD
GISTRO DE PR.F4OS, consoante as seguintes cldusulas e condig6es:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
o obJeto da presente licrtagiio 6 a seregio da proposta ,oars vautajosa para a admrars-
tra96o pribllca, objeuvando o Regrstro de pregos para aqursigeo de veicuro tipo pick-
uP zero km, para ateadimeato as necessrdades d.a Secretarta de planeJamento, Ad-
tni,rlstraqao e Finangas do Munrcipio de sIDRoLATIDIA-MS, com foriecrmento de
acordo com es solicltag6cs orluadas do departamento de compras.

2. CLAUSIJLA SEGI,ITDA. DA ATA DE REGISTRo DE PRF4os
2'l' A presente Ata de Registro 6 o documento vinculativo obrigacional de fomecimento, onde
constarao os preqos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante
vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento nas condig6es
definidas neste editai e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que
aceitarem fornecer pelo prego do primeiro menor preQo, obedecida a ordem de classifrcagio e
os quantitativos propostos.

2'2' O pregoeiro convocar5. formalmente d fornecedora, com anteced.€ncia minima de O3 diasuteis, informando o locar, dia e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Regstro de
Pregos.

2.2.1. O prazo acima citado poder6 ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pera fornecedora convocada, desde que ocorra motivojustificado e aceito pelo pregoeiro.

2'3' colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipai de Administragdo providenciard aimediata publicagdo no Di6rio Oficial do Municipio.
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2.4. As empresas com pregos registrados passarS.o a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fomecedora primeira classificada, ap5s convocagd.o, ndo comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominagdes a ele previstas neste edita.l, o
Pregoeiro convocar5. as demais licitantes, na ordem de classificagio.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocagio
para a assinatura de Ata de Registro de Preqos e fornecimento as licitantes estario liberadas dos
compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de pregos resultante deste certame tera a vig€ncia at1 _/_/_, a
contar da data de publicagSo de seu extrato.

3. CLAUSIJLA TERCEIRA. Dos USUARI(N DA ATA DE REGISTRo DE PRESos
3.1. A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Secretaria de Planejamento, Administragao e
Finangas da Prefeitura de Sidroldndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

3-2. caberd a Usuaria da Ata a responsabilidade, apos o registro de pregos, pelo controie do
cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fomecimento, inclusive aplicagdo das sanq6es
previstas neste edital.

3.3. A Usudria da Ata dever6 informar ao 6rgdo Gerenciador do Sistema de Registro de preqos,
do n5.o comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento
equivalente, conforme o caso, visando d. convocagi.o dos remanescentes e aplicagd.o das
penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Poderd utilizr-se da Ata de Registro de pregos qualquer orgao ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Orgao
Gerenciador do Sistema de Registro de pregos deste Municipio.

3.5. O Registro de Pregos serd formalizado por interm6dio da Ata de Registro de Pregos, na forma
do Anexo VI, nas condig6es previstas no Edital de Convocagd.o.

3.6. O Municipio de Sidroldndia nio se obriga. a firmar contratag6es oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficar:do-lhe facultada a utilizagio de outros meios para aquisig6o de item,
respeitada a legislaqio relativa as licitaqdes, sendo assegurado ao benefici6rio do Registro de
Pregos prefer€ncia em igualdade de condigdes.

4. CI/iUSI'LA QUARTA - DO IIORITECIMEIYTO, IOCAL DE EIYTREGA, ACEITE E
RDCEBIMENTO.
4' 1 ' A Ata de Registro de Preqos serd utilizada para aquisigdo do respectivo objeto pela Secreta-
ria de Planejamento, Administraqio e Finanqas.

Rua Sio Pauro, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 - cEp 79.,r70-ooo - SidrorAndia - MS.
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4.2. Cada fomecimento deverA ser efetuado mediante solicitagao, formalizada pela Secretaria de
Planejamento, Administra€o e Finangas.

4.3. A(s) fornecedora(s) classilicada(s) ficarA (ao) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do prazn de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fomecimento
ocorrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados, rLo praza m6ximo de 9O(noventa)
dias, apos a solicitaqio, mediante requisigio expedida pelo contratante, respeitando-se o limite
da quantidade solicitada.

4.4.L. O prazo de entrega sera conforme solicitagio do orgio/entidade requisitante, conforme
autoriza€o de fornecimento expedido pelo setor de compras da prefeitura.

4.4.2. o recebimento dos produtos se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a 76 da l*i
8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

el Provisoriamente, para efeito de posterior verificagi.o das especificagdes, mediante 'Termo de
Aceite Provis6rio";

bl Deffritivamente, apos a veri{icagdo da qualidade, guantidade, caracteristicas, especificag6es
dos fomecimento, e consequenG aceitageo pela equrpe respons6.vel, no pra2a m6ximo de 05
(cinco) dias, mediante 'Termo de Aceite Definitivo".

4.4.3. Serio recusados produtos que nao atendam as especfficag6es constantes neste edital
e/ou que n6o estejam adequados para o consumo.

4.5- Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nio receber ou nao retirar a nota
de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de o5 (cinco) dias riteis, a Administragao
convocara a segunda classificada para fomecer o objeto desta licita€o, e assim sucessivamente
quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

4-6. A segunda classificada s6 poder6 fomecer a Administragao quando a primeira classifrcada
tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os produtos, objeto desta licitagdo, deverio ser entregues acompanhados de notas fiscais
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizag6o, dela devendo constar o nrimero da Ata
de Registro de Preqos, o fomecimento, o valor uni!6rio, a quantidade, o valor total e o local da
entrega, a16m das demais exig€ncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber,
as disposigdes da ki n' 8.078 de 11/O9 /9O - Codigo de Defesa do Consumidor.

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

Rua Sう o Pau:o,964-Centro_Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79 170‐000‐ Sidrolandia_Ms.



ν

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ;MF: 03.501.574,'000 I -3 I
5. cl,Ausul,,a eIIrrrTA - DA coNTRATAeAo
5.1. As obrigag6es decorrentes da entrega dos produtos constantes do Registro de Pregos serd
firmado com o Municipio de Sidroldndia, observada as condig6es estabelecidas neste edital e no
que disp6e o afi.62 da tei Federal n".5.666/93, e ser6 formalizada atrav6s de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obrigag6es
futuras;

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

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo M) 6 parte integrante do Edital de convocagao, cujas
condig6es deverd.o ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata serd de 05 (cinco) dias
fteis, contados da convocagdo.

5.3. os quantitativos de produtos serdo os fixados em nota de empenho e/ou contrato e,
observario obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

5.4. A licitante vencedora ndo poderd subcontratar sub empreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o objeto da presente licitaqio.

6. cLAusur,AsExrA-Do pREeo E RwrsAo

6.1. Os pregos registrados ser5.o fixos e irreajustAveis durante a vigencia da Ata de Registro
de Pregos.

6.2. Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao preqo praticado no mercado, o
Pregoeiro da Licitagio notificar6 a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o
item visando a negociagdo para a redugdo de pregos e sua adequagd.o ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificagdes.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociagio de redugdo dos preqos, o pregoeiro da Licitagio
formalmente desonerara a fornecedora em relaqdo ao item e cancelar6. o seu registro, sem
prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente procedera a convocagao das demais fornecedoras, respeitada a ordem
de classificagS.o visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

6'5' Na ocorr€ncia de ca,celamento de registro de prego para o item, podere a prefeitura
Municipal de SidroldLndia, solicitar nova licitaga.o para o fornecimento, sem que caiba direito
de recurso.

Rua Sao Paul。 ,964-Centro― Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐00o‐ Sidroiandia_Ms
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7. CLiUSULA SETIUA- DO PAGAMEIYTO
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitagio, sera efetuado mediante credito
em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do fornecimento apos a apresentagao da respectiva documentagao fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XIV, alinea
'a', combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", dal,ei n 8.666/93 e alterag6es.

7.2. Os pagamentos somente serao efetuados apos a comprovag6o, pela(s) fornecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigagdes p.rra com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentagao das Certid6es Negativas de Debito com o INSS e com o FGTS.

7.3. ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento sera
sustado para que a fornecedora tome as medidas necess5rias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaQao do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota flscal/fatura, a Secretaria de Planeja-
mento, Administragao e Finangas a seu crit6rio, poder6 devolv6-la, para as devidas corregdes,
ou acei!5.-la.

7-5. Na hipotese de devolugdo, a nota frscal/fatura ser6 considerada como nio apresentada,
para fins de atendimento das condiq6es contratuais.

7.6. Na pend€ncia de liquidagio da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpl€ncia contratual o valor ser5. descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor
da fornecedora.

7.7. A Administragao Municipal nio pagara, sem que tenha autorizaqio pr6via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou neo
instituigbes financeiras.

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobserv6ncia,
pela fornecedora de prazo de pagamento, serio de sua exclusiva responsabilidade.

7.9. Fica estabelecido o percentua.l de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipotese de
mora por parte da contratante.

a. cLiusrrLA orTAvA - DAs sANgOEs ADMTNTSTRATIVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigaqio assumida, caracterizado pela recusa da forne-
cedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficar6. a fornecedora, a juizo do 6rgdo Gerenciador do sistema de
Registro de Pregos, sujeito is seguintes penalidades:

I - Multa de 1o% (dez por cento) sobre o valor constante da aota de empeaho e/ou
cotrt ato;
II - Cancelamento do prego registrado;

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone 1671 3272-7400 - cEp 79.170-o0o - sidrorandia - Ms.
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111 ‐ Suspen3こ O temponrla de partlcipacio em licitacio e impedimento de contntar
com a admhllstncio por pnzO de at6 05 icinc。 )anOS・

8.2. As sangdes previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execugi.o do objeto:

I - Multa morat6rla de 1% lum por cetttol, por dia 6til, sobre o valor da prestagio em
atraso at6 o d6cimo dia;
II - Resels6o unllateral do contrato sc fot o caso, ap6B o d6cllno dla de atraso e,
III - Caacelamento do prcAo reglstrado.

E.4. Por inexecugS.o total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de prestagio
de servigo:

I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de lOo/o (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da
totalidade do material entregue peLa fornecedora;
III - Suspensao temporaria de participaqio em licitaqio e impedimento de contratar com a
administragao por praza de at6 O5 (cinco) anos;
fV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou ate que seja
promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com as
sane6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisS.o unilateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. TT a 80 da Lei n.
8.666193.

8.6. Apresentagio de documentaqio falsa, nao manutenqao da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominag6es legais:

I - suspensao temporSria de participagdo em licitagio ou impedimento de contratar com a
Administraqio de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no ptazo m6ximo
de 05 (cinco) dias riteis contados da notificaqdo ensejard tambem a aplicaqao da pena d.e
suspensS.o tempordria de participagio em licitagio ou impedimento de contratar com a
Administragdo Publica deste Municipio, enquanto n6'o adimplida a obrigagdo.

E.E. Fica garantido a fomecedora o direito pr6vio da citagio e de ampla defesa, no respectivo
processo, no prazo de o5 (cinco) dias riteis, contados da notificagio ou publicagio do ato.

8.9. As penalidadcs sOmente podcrao ser relevadas ou atenuadas pela autoridadc
competentc,  mediante  aplicacao  dO  principio  da  proporcionalidadc,  em  razao  dc   /
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circunst5ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prazo mSximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que for notificada da pretensao
da Administragio Priblica deste Municipio da aplicag6o da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas ser5.o, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.11. CompetirA a Secretaria de Planejamento, Administragao e Finangas, na qualidade de
Usudria da Ata de Registro de Pregos a aplicaQao das penalidades previstas no subitem 9.1 e
seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 serd de compet€ncia exclusiva
da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, facultada a ampla
defesa, na forma e no pra.o estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagdo ser concedido
mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de sanqio
minima de 02 (dois) anos.

8.13. O Orgio Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de responsavel
pelo controle do cumprimento das obrigaq6es relativas ao fomecimento cabera a aplicagdo
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagdo.

8.14. As import6ncias relativas as multas deverS.o ser recolhidas a conta do Tesouro do
Municipio de SidrolAndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. cLAusuLA lvorlA - Do cAncELAMEnTo Do pREeo REGTSTRADo
9.1. A Ata de Registro de Prego sera cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vig€ncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeitura
Municipal de Sidroldndia /MS quando:

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

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

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver exito
na negociagdo;

9.1.4. Der causa a rescisS.o administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art.77 e seguintes da Lei Federal n". g.666/93;

9.1.5. Por razdo de interesse publico, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Prego induzirA na convocagdo da fornecedora com classificagd.o
imediatamente subsequente.
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9.3. Serd assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de O5 (cinco) dias riteis, contados da notificag6o ou publicagio.

10. cLAusuLA DfjcIMA - DA DqTAgAo oReArtrENT,riRrA
1O.1. As despesas decorrentes do objeto da licitagio, correrao a cargo da Secretaria de Plane-
jamento, AdminisEagao e Finanqas, usudria da Ata de Registro de Pregos, cujos Programas
de Trabalho e Elementos de Despesas constdao nas respectivas notas de empenho, contrato
ou documento equivalente, observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que dispde
o artigo 62, da l*i Federal n" 8.666/93 e alterag6es.

11. cLAusuLA DficrMA PRTMETRA - Do pREeo REGTSTRADo
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitagio na modalidade de Pregdo Presencial

- Registro de Pregos, tipo menor preQo por item, HOMOLOGADO a classificaQao das empresas
conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras os pregos ficam assim registrados:

12. CLAUSIJLA DE}CIMA SEIGT,ITDA - DA PUBLICIDA.DE
L2.L. O extrato da presente Ata de Registro de Preqo serd publicado no Didrio Oficial do Mu-
nicipio, conforme o disposto no art. 61, para$afo unico, da lei Federal n.'8.666/93.

13. cLAusIrLA DEcTMA TERQETRA - DAs DrsposreoEsi Frr{AIs
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-Ao as demais disposig6es constantes da Lei n.'10.520, de
17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n."101/2013, da Lei Federal n' 8.666, de 21 de
junho de 1993, e demais normas aplicaveis a esp6cie.

14. CLAUSULA DECTMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolindia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6es resultantes des-
ta licitaQao e que nd.o possam ser dirimidas administrativamente.

Marce lo de Ararijo Ascoll
Prefeito Municipal

DETENTORA DA ATA

ITE DESCRTQAO Qtde UNIT TOTAL DETENTORA MARCA
I

TOTAL ---------------
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CNPJ/MF:03501574/0001‐ 31

ANEXO VII― MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATⅣ O N° ___/2018
PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N。 ___/2018

0 MUNICttPIo DE SIDROttDIA‐ Mノ S‐ MS,situada a Rua Sao Pau10,n° 964,Centro,SI―
DROLANDIA― M/S,rCpresentada neste ato pelo Prcfcito Municipal,MARCELO DE ARA● J0
ASCOLI,brasileirO,casado,porttdor do RG n° 000406049 SSP/MSe cPF n° 519.598991-
87,residcnte e dOmiciliadO na Rua Alagoas, 181,Ccntro,SIDROLANDIA― M/S― MS,dOra―
vante denominada Contratante e         a         cmpresa

inscHta no CNP」 /MF sob o n°
com estabelecimento na

na cidade doravante denominada Contratado, representada
neste ato por brasileiro, portador da carteira de identi
dade tipo RG n." emitida pela SSP/_, e do CPF n.o pac―

tuam o presente contrato, cuja celebragao foi autorLada pelo despacho de homologagio do
processo de Pregeo Preseaclal No o1/2ola- REGISTRo DE pREeos, e nos termos da t€i
Federal N." 8.666/93 em sua atual redagao, atendidas as clausulas e condig6es que se
enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - oBrETo: Aqulsigao de veiculo ttpo pick-up zero km, para
atendimento as aecessldades da Secretarla de planeJamento, Admlnistragio e Fi-
,raneas do Muaiciplo de sidrolindia-MS com forneclmento de acordo com as sollcita-
g6es oriuoda do departancato de compras.

cLAusuLA SDGUNDA - REGIME DE ExECUeAo: o objeto deste contrato sera realizado por
execugio indireta.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRT4O E CONDIQoF,S DE PAGAMEI{TO: D6.SC   CSIE CONtT -
to o valor g10bal dc RS(

)

s 1o - o pagamento, decorrente da aquisigd.o do objeto desta licitagio, sera efetuado
mediante cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratada, no prazo de at6 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, apos a apresentaqao da
respectiva documentagio hscal, devidamente atestada pelo setor compe;nte, conforme
disp6e o art. 40, inciso XrV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da I*i
n" 8.666/93 e alteragdes.

s 2" - o crit6rio de reajuste dos pregos contratados serd com base no Inciso x do Art. 40, da
Lei Federal N'. 8.666/93, em sua atual redagio, e no mesmo percentual e d.ata dos reajustes
determinados pelo 6rgio competente do Governo Federal, ou da variagd.o efetiva d.o custo da
produgio e precos atuais de mercado loca-l ou regional, mediante pesquisa de pregos, ou ain-
da na variaqio mensal do IPCA (IBGE).
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S 3o - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resul-
tantes da incid€ncia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigagdes decorrentes da legis-
la95.o trabalhista, Iiscal e previdencidria a que sujeito.

$ 4' - Caso se faga necessaria d retificagio de fatura por culpa do Contratado , o prazo tere
sua contagem suspensa ate a data de reapresentagio da fatura ao 6rgao, isenta de erros,
dando-se, entao, prosseguimento a contagem.

$ 5" - Nno ser6o quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisiqdo de Compra;

cL(usuLA QUARTA - o PRAZo: o prazo de vigencia do presente contrato ser6 at6
_/_/_.

PAR-6'GRAFO rinrco: Havendo interesse da Administragao, o presente contrato podera ser
prorrogado nas seguintes hipoteses:

I - Nos casos previstos na legislagdo pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

cLAusuLA QIrII{TA - DA DEsptsA: As despesas decorrentes da aquisigio do objeto da pre-
sente licitagdo correrdo a cargo da secretaria de planejamento, Administragao e Finangas,
usuSria da Ata de Registro de Preqos, cujos programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observad.a
as condig6es estabelecidas neste edital e ao que disp6e o artigo 62, da Lei Federal n"
8.666 /93 e alterag6es e dotae6es abaixo descritas:

cLAusuLA sExrA - DA FIScALIzAqAo: cabe ao contretente, a seu crit6rio e atrav6s da
Secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de to-
das as fases de cumprimento do presente contrato, e, o contratado declara aceitar, inte-
gralmente, todos os metodos e processos de inspegio, verificagio e controle a serem adotados
pelo Contratante.

PART{GRAFo orrco - o contratado permitira e oferecer6 condig6es para a mais ampla e
completa liscalizaqdo, durante a vig€ncia deste contrato, fornecendo informag6es, propician-
do o acesso a documentagdo pertinente e atendendo is observagdes e exig€ncias apresenta-
das pela fiscalizaqio.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGASOES DO CONTRATADO: CONStitUCM ObrigAqdcS
contratado, al€m das demais previstas neste contrato ou dere decorrentes:

Rua seo Pauro, 964 - centio - Fone 16113zrz-z4oo -cEp 79.,r70-o0o - Sidrorindia - MS.
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I - Fornecimento do objeto deste Contrato, no prazo proposto, mediante Requisigdo de Com-
pra, e em conformidade com as especificag6es exigidas no Edital e da Ata de Registro de Pre-
QOS;

II - Manter, durante a execugS.o do Contrato, todas as condig6es de habilitagS.o e qualificagdo
exigidas na licitagdo que deu origem a este ajuste;

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em
decorrdncia do objeto deste Contrato, bem como as contribuig6es devidas d Previdencia Soci-
al, encargos trabalhistas, pr6mios de seguro e de acidentes de trabalho, transito, e outras
despesas que se fizerem necess6rias ao cumprimento do objeto pactuado;

lV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo com-
portamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejui
zos que sejam causados ao Contrataute ou a terceiros;

V - Apresentar, quando solicitado pelo CoDtratattte, a comprovaQao de estarem sendo satis-
feitos todos os seus enc.rrgos e obrigagdes trabalhistas, previdencidrios e liscais;

VI - Responder perante o Coltttataute e terceiros por eventuais prejuizos e danos decorren-
tes de sua demora ou de sua omissd.o, na condugi.o do objeto deste instrumento sob a sua
responsabilidade ou por erros relativos a execuqao do objeto deste Contrato;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omiss6es ou erros na elaboragd.o
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos
para o Contretatrtc;

VIII - Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acr6scimos ou supressdes que se frze-
rem necessdrias, no objeto, at€ 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

D( - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes,
juntando copia da solicitaqao de entrega (requisiq6o);

X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e respon-
sabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infragdes a que houver d.ado causa;

XI - Nao kansferir em hipotese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSULI\ OITAVA - DAS OBRIGAEOES DO COIITRATAITTE: CONStitUCM ObrigAq6CS dO
ContrataDte:

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

II - Fomecer e colocar a disposigio do contratado todos os elementos e informag6es que
fizerem necess6rios aos materiais:

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone 16113272-r4oo - cEp 79.i70-0oo - Sidrorindia - MS.
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II - Proporcionar condiq6es para a boa consecugao do objeto deste Contrato;

IV - Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas no
cumprimento deste Contrato;

V - Notilicar o Coatratado, por escrito e com anteced6ncia, sobre multas, penalidades e
quaisquer d6bitos de sua responsabilidade;

VI - Fiscalizar o presente Contrato atrav6s do Orgio competente;

cLiusuLA I{oItA - Do LocAL DE ErrrREGiA, Do ACEITE, E RBcEBruEIrTo Dos pRo-
DUTOS3 Os objetos/materiais da presente licitagao, relacionados no terno de refer€ncia de-
vem ser entregues nos locais informados pela Secretaria de Planejamento, Administragdo e
Finangas atrav6s do Departamento de compras no prazo de 90 (noventa) dias, ap6s a solici-
tagao, respeitando-se o limite da quantidade solicitada.

S 1" - A Contratada obriga-se a fornecer produtos a que se refere este Contrato, conforme os
quantitativos e especificaq6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituigio uma vez que nao esteja em conformidade com as referidas especificagdes.

S 2o - O recebimento dos produtos se efetivard em conformidade com o afi.76 da Lei Federal
n'. 8'666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel pelo orgdo
competente, ap6s a verilicagio da qualidade, quantidade, caracteristicas e especificagdo do
produto.

$ 3' - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilizagdo
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompativel com as especifica-
g6es, proceder-se-6 a substituigio, no prazo mdximo de 03 (tr6s) dias riteis contado da co-
municagS.o da irregularidade pelo 6rgio.

S 40 - Serao recusados os produtos que nao atenderem is especificagdes constantes no Pre-
gio Presencial n" ol/2017 e/ou que nao estejam adequados para uso, devendo a contratada
proceder a substituigio na forma dos $$ 1'e 2" desta cl6usula, no prazn maximo de 03 (tr€s)
dias uteis, contado da comunicagi.o.

$ 50 - os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fis-
cal/Fatura discriminativa para a efetivagio do seu fornecimento.

$ 60 - Relativamente ao disposto na presente clausula, aplicam-se, subsidiariamente, as dis-
posig6es da Lei Federal n. 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

cLAusuLA DECUA - DAs sAJ{goEs N)uMIsrRATrvas: Nos termos do art. 86 da Lei
Federal n" 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,s% (meio por cento) sobre o valor ina-
dimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado do fornecimento do objeto
deste contrato, at6 o limite de 2% (dois por cento) do valor totar do contrato.

4()
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PART{GRAFo orrco - Pela inexecugi.o total ou parcial das obrigag6es assumidas, garanti-
das a previa defesa, a Administragio poderd aplicar o Cotrtratado as seguintes sang6es:

I - Advertdncia por escrito, quando o contretado praticar irregularidades de pequena monta;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo tota.l,
recolhida no praz,o de 15 (quinz,e) dias corridos contados da comunicaqio oficial;

III - Por infragio de qualquer outra cldusula contratual nio prevista nos subitens anteriores,
ser6 aplicada multa de 2o/o (dois por cento) sobre o valor total do fomecimento, acumulS.vel
com as demais sang6es, inclusive rescisio contratual, se for o caso;

IV - Quaisquer multas aplicadas deverS.o ser recolhidas junto ao Orgao competente no prazo
de at6 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagio olicial, podendo, ainda, ser descon-
tadas de qualquer fatura ou cr6dito existente a critdrio do CotrbataDte.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO: A rescisdo do Contrato poder6. ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrita da Administragao, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da [,ei Federal n. 8.666/93;

II - Amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio, desde
que haja convenidncia para a Administragao.

III - judicial, nos termos da legislaqdo.

S 1" - O Contratado reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisdo adminis-
trativa prevista no art.77 da Lei Federal n" 8.666/93.

S 2" - A rescisio administrativa ou amigdvel devera ser precedida de autorizaqao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA SEGITNDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos
vinculados ao Edital do Pregio preseacial l" O1/2O19 - Regbtro de pregos.

cLAusuLA DEcIuA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasi6.o da exe-
cugao do objeto, ser6 aplicdvel a lrgislagao pertinente d esp6cie, nos termos do inciso XII do
Art. 55 da l*in".8.666/93, em sua atual redaqio.

cLAusIrLA DEcIuA euARTA - D/ts ALTERAeops: o presente contrato poderd ser
alterado, nos casos previstos na legislagio pertinente, para ajuste de condig6es
supervenientes que impliquem em modificagdes.
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PMG-0 0NIco_Qualquer alteracio nas condic5es ora estpuladas neste Contrato de―
veri ser feita mediante Tcrmo Adiivo,devidarnente assinado pelos representantcs legds das

partes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA‐ DA PUBLICAcAo DO CONTRATO:Dentro do prazo regula―
mentar,o Co■ mtante prOvidenciara a publicacaO em resumo do prcsente contrato,na im―
prensa oflcial do Municipio

CLAUSULA DECIMA SEXTA‐ FORO: O foro do presente contrato seri o da Comarca de
Sidrolamdia/Ms,eXCluidO qualquer Outro

E,para fI.l.■ eza e validade do que aqui icou esupuladO fl....am o

presente te....o,COm 02(duas)C6pias dc igual teor

Sldrofiindia -MS, _ de _ de _.

Marcelo de AraiJo Ascoli
Prefelto Munlclpal

CONTRATADA
ヽ
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