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EDETAL DE PREGAo PRESENCIAL N° 014ノ 2018-― ISTRO DE PREcOS

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N。 1586ノ 2018
PROCESSO LICITATORIO N・ 64/2018

0 MUNICIPIO DE SIDROLANDIA‐ MS,atraves do Departamento de Llcitacoes c Compras,por
inte....ediO da comissao de Pre=●。,dCSignado pela Po面an。 647/2017,publicada no Diano
Oflcial do Municipio,tOrna piblico,para cOnheclmento dos interessados,queretta■ cit"aO
na modttdadc PREGAo PRESENCm凸 ,Reglstro de Prccos tpO MEWOR ttO POR ITEII
宙sandO fO..1.ar O Sistema de Re」 strO de PrecOs da Admhistr"ao Pubuca Municlpal para cOn―
trata96es futuras e de acordo cOm as condic5cs eStabelecidas neste cdital e seus anexos,em

confo....idade cOm as disposic5es cOnddas na Lei n。 10520,de 17 dejulho dc 2002,no De―
crcto Federal n° 3.555,de 08 de agostO de 2000,Decrcto Municipal 10 1/2013,na Lci Com―
plemcntar n。 123,de 14 de dezcmbro de 2006 e,subsidiι riallnentc na Lci n° 8666,de 21 dc
junho de 1993,com suas altera96es

Caso a sessSo p0blica de Pregio n5.o seja finalizada ate as 11h00min da data prevista acima,
o Pregoeiro marcara para o dia seguinte a continuagio da sessd.o publica a partir das
07h30min, no mesmo enderego.

Nio havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura do
certame na data marcada, a sessi.o ser6., automaticamente, transferida para o primeiro dia
ritil subsequente, no mesmo hor6rio e local estabelecido no preimbulo deste Edital, desde
que neo hqia comunicagio do pregoeiro em contrario.

1 l Lei Fcderal n° 8666/93 e altera95cs;
1.2 Lei Federal rf 1O.52O/O2;
1.3 Lei Federal n" 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1 . 4 Lei Complem entar no 723 / 06
1.5 Iri Complementar no l4Z/14
1.6 Decreto Municipal n. 101/13
1.7 Demais disposig6es contidas neste Edital.
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PREFEITURA MI.INICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO IUATO GROSSO DO SUL
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2.D00BJETO DA HCITAcAo

2.1 - A presente licitagio ten por objeto e
ZERO KM, para atender as necessidades
meato Rural e Meio Ambietrte, tudo
estabelecidas neste Edltal e anexo.

AQUTSTQAO DE VEiCULO TIPO PrCK-UP
da Secretaria Municipal de Desenvolwi-
coaforme especillcag6es e condlg6es

‐

2.2 - o Registro de Pregos ser6 formalizado por interm6dio da Ata de Registro de pregos, na
forma do Anexo VI, nas condiqdes 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 ter6o validade de 12 (d,ozel meses, a partir da
data de publicagao do extrato da Ata de Registro de pregos.

3.1 - Poderio 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 exig€ncias constantes deste Edital e seus anexos;

3'1'3 - Para credenciamento neste PREGAO, serA exigido o Certjficado de Registro cadastral
da Prefeitura Municipal de sidrolandia (cRC), compativel com o objeto da licitagdo, devendo orequerimento e a relagdo de documentos serem protocolados no Setor de protocolos da prefei-
tura das O7:oohs as 11:00hs de segunda-feira a sexta-feira, at6 o terceiro dia ritil anterior a
data de abertura dos envelopes;
OBS: Ndo sereo aceitos os documentos enviados via correio ou e_mail.

3.2 - Ndo poderao concorrer neste prcgeo:

3.2.1 - Cons6rcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiQao;

?:?'2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaqdo realizada pero Municipio de
Sidrol6Lndia-MS.

3'2'3 - Empresa declarada iniddnea para licitar ou contratar com a Administraqao ptiblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punigio;

3'2'4 - Direta ou indiretamente, empresa ou frrma mercantil individual constituida por ser-vidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsaver pela ricitaq6o, nos termosdo art. 9", Inciso III, da Lei Federal n" g.666/93;
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PREFEITTIRA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

cNPJ/Ir{F: 03.50 1.574/000 l -3 I

4. DO CREDENCIAMEITTO

4'1 - Para fins de credenciamento junto o Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante dever6 en-
viar um representante munido de documento que o credencie d participagi.o, respondendo
este pela representada, devendo, ainda, no hord,rio indicado no preimbulo deste Edital, iden-
tificar-se exibindo a carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

4'2 - o credenciamento far-se-d mediante a apresentagio dos seguintes documentos:

4'2.1 - Ito caso de diretor' s6cro ou proprietirio da empresa [citante que comparecer aolocal, deverd comprovar a representatividade por meio da apresentaqao: de ato constitutivo,
estatuto ou contrato sociar, do documento de eleigio de seus administradores, devidamente
registrados na Junta comercia-l ou no cart6rio de pessoas juridicas, conforme o caso (c6pia
autenticada na forma do subitem g.4), caso em que o pregoeiro poder6 autenticar a partir dooriginal, no momento do credenciamento.

4'2'2 ' Ttet&ndo-se de procurador dever6. apresentar instrumento priblico ou particular deprocuragao, com frrma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular ofertase lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da lici-tante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem acima,que comprove os poderes do mardante para a outorga.

4'2'3 - cada credencrado poder' representa-r apenas uma ricitante, salvo, nos casos de re-presentagao para itens distintos.

4'3 - No momento do credenciamento devera ser apresentada Declaraqio de Habilitagao con-forme Anexo III, e de acordo com o inciso vlr, artigo 40 da Lei Federar no ro.52o/2oo2, dandoci€ncia de que cumprem plenamente os requisitos da habilitagao, podendo o credenciado ourepresentante preencher a declaragio no momento da abertura da sessdo.

4'4 - A empresa licitante somente podera se pronunciar atravcs de seu representante creden-ciado e ficard obrigada pelas declaragdes e manifestaqdes do mesmo.

4'5 - o representarrte legal da licitante que nao se credenciar perante o pregoeiro e Equipe deApoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, frcard impedido de participardas fases de lances verbais, de negociag.o d" p."io", de declarar a intencao d.e interpor re-curso, enfim, para representar a licitante durante a reunido de abertura dos envelopes pro-posta ou Documentaq6o relativa a este pregao, caso em que sera mantido o seu prego apre-sentado na proposta escrita, para efeito de ordenagd.o das propostas e apu.aqao do menorpreqo.

4'6' As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do a'.. z2 dalei com-piementar n" 123/06 e devido i necessidade de identificagao pelo pregoeiro, deverao cre-Rua sao pauro, 964 - centro - Fone (67r gz72-r4oo -cEp 79.i70{too - sidrorandia _ irJ. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTAIX) DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/]vIF: 03.501.57410001 -3 I
denciar-se acrescidas das express6es "ME" ou'EPP'a sua firma ou denominagdo a ser ex-
pedido em data nao superior a 30 (trinta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, caracteil"a-
rA renrincia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da L,ei Comple-
mentar no 123/06 aplicileis ao presente certame;

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

4.8 - Cada credenciado poderd representar apenas uma licitante;

4.9 - A nio apresentagao ou a nao incorporag6o do documento de credenciamento oio inabi-
litara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.1O - Caso o proponente nao compareQa, mas envie toda a documentagS.o necessdria dentro
do prazo estipulado, participar6 do Pregio com a primeira proposta apresentada quando do
inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de negoci-
agio e a interposiqio de recursos.

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hor6,rio e local fixado no preAmbulo deste Edital, a licitante devera apresentar a
Equipe de Apoio, juntamente com a Declaraqio de Habilitagio (conforme Anexo III), a propos-
ta escrita e a documentagao, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, con-
tendo em suas partes externas e frontais, em ca-racteres destacados, al6m da razdo social do
licitante, se os mesmos na.o forem timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MI'NICIPAL DE
SIDROLANDIA.IUS

PREGAO PRTSEnCIAL N. 14l2O18
REGTSTRO DE PRTQOS
EITVELOPE PROPOSTA

PRTFEITI'RA MT'NICIPAL DE
SIDROLANDIA-MS

PRE,GAO PRESENCIAL N" 14l2O18
RDGISTRO DE PREQOS

ENVELOPE DOCUMENTAQAO

6. DA PROPOSTA DE PRTQOS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta devera ser apresentada com as seguintes in-
formaq6es e caracteristicas:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de prefer€ncia, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, acr6scimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tamb€m
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cota96es alternativas.

6.L.2 ' A licitante deverd indicar o prego unit6rio por item, conforme Anexo II deste Edital,
indicar marca do objeto e ao final a indicagio do total geral da proposta, em algarismo ou por

／
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extenso,Os precOs para aquisicao de Produtos,deverao sob pena de desclassiicacaO respei―
,Ar o umite de Pre9o cstabelecido no Te..1.o de RcferOncia,lANEXO I);

6.1.3‐ Somcnte serao aceitos pre9os cOtados em mOeda nacional,ou s● a,em Real(R$),em
alg面smos arabicOs

6。 1.4 ‐ Nos precOs cOtados dcverao estar inclusos todOs os custos diretos e indiretos, com―

preendendo Os unpostOs,taxas,fretes,c as despesas decorrentes do fo...ecimento,bem ain―

da,deduttdOs qudsquer descontOs que venham a ser cOncedidos

6.1.5-Os pre90s devcrao ser cotados com,no m`bdmo,duas casas decumds,p6s― vrgula

6.1.6‐ O va10r dO item info.1..ado DEVE SER INFERIOR OU ttGUAL AO VALOR DE REFE‐
曲 CIA DO RESP― IVo ITEM,confO....e Anexo l dcste Edital.

6.1.7‐ A●lima fOlha devera cstar carlmbada com o CNP」
/MF da empresa lcitante e assi―

nada.

6.1.8‐ Deve indicaF O pttzO de entrega dOs produtos,nio supedoF a 60 1sesSenL}dLs,
ap6s a sOlicitacao da sccretatta,obedecida a quanddade solicitada

6.1.9_Deve ilfO.l.lar O prazo de validade da proposta,que nao podera ser infe五
or a 60(ses―

sental dias,contadOs da data de abertura dOs cnvelopes de prOposta.

6.2 ‐ A aprescnta,ao da prOposta lrnplicara plena aceita9aO, por parte da hcitante, das
COndic5es estabelecidas neste cdital

6.3‐ Ё de inteira respOnsabilidade da prOponente o pre9o e demtts cOndi95es apresentadas.

6.4‐ CasO Os prazos estabelecidOs nos subitens 6 1 8 e 6 1.9,nao estttatn indicadOs na pro―

posta,Os mesmos serio cOnsiderados como aceitOs pela lcitante para efeitO dejulg―
ento

6.5‐ Nao se admidia proposta elaborada em desacordo cOm os te....os deste Edital,Ou que

apresentar prc90s unit力直。s inexequivcis, simb61icos, 面 s6Hos Ou de va10r zero, hcOmpa百 ―
vels com os pre9os de msurnos e salttOs de mercado acrescldo dos respecuvos encargos

6.6‐ As PropOstas de Pre90s poderao Ou nao contemplar a tOtalidade dOs quandtauvos ixa_
dos para cada itenl cOnstante dO Anexo l destc edital

T. DO JULGAMEI{TO E

7'1 - No dia, hora e loca-l desigrrado no predmbulo deste Edital, serd aberta sess6o priblicapara processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em purr-ticipar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentaQao dehabilitagao.

Rua Sao Paulo' 964 - centro - Fone (67) 3272-7400 - cEp 79.170-000 - sidro Endia - ns. a/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTAI}O DO MATO GROSSO DO SUI,
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7,2 ' o Pregoeiro procedera d abertura do Envelope n" 01, contendo a proposta de pregos
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preqos e, em seguida, far6 uma an6lise pr6via
dos pregos, observando a exatidio das operagdes aritmeticas que conduziram ao preQo total,
procedendo-se i.s correg6es de eventuais erros, tomaldo como corretos e adotand.o como
crit6rio de aceitabilidade o meuor valor por iteE.

7'3 - Durante o julgamento e an6lise das propostas, serd verificada, preliminarmente, a con-
formidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo
ser classilicadas 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 .r.

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

al classilicard a licitante autora da proposta d.e menor prego global e todas aquelas apresen-
tadas com pregos sucessivos e superiores em at6 5%o (cinco por cento), nos termos do $ 2" do
Artigo 44 da ki complem entar 123/06, em relagio ao menor prego ofertado, disposto em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem daetapa de ran-
ces verbais.

bf ndo havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condiqdo delinida na alinea anterior, serao
selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, at6 o maximo de 03 (tr€s), in-
cluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pregos ofertados, observado o subitem
6.7.6;

cf havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizar-se A o sorteio para definir a ordem da apresentagio dos lances.

7'4'l - No caso de empate nos pregos, serao admitidas todas as propostas empatadas, inde-pendentemente do numero de licitantes.

7'5 - o Pregoeiro convocari. as ricitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentaeao
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, rurcraado-se peloautor da proposta de taalor prego, seguindo-se das demais em ordem decrescente d.e valor.

7'6 ' o Pregoelro, antcs da etapa de raaces, podeni estabelecer o ratewaro Einr,,,,o ei-tre os lances, pan agillzar a sesseo.

?'7 - Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares peros representantes paraeventuais consultas telef6nicas, os quais disporio at6 o mdximo de 03 (tr€s) minutos, porconsulta.

7'8 - Em observSncia a rri complementar Federal n"r23 / 2006 de 74.r2.2006,na presentelicihgao ser6 assegurada, como criterio de desempate, prefer€ncia de aquisigdo p€rra asmicroempresas e empresas de pequeno porte.
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ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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7.8.1 - Entende-se por empate aqueras situag6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores at6 5% (cinco por cento) i.
proposta mais bem classificada.

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-6. da seguinte forma:

7'9'L ' A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada serA convocada
para apresentar nova proposta, inferior iquela considerada vencedora do certame, Do ptazn
m6ximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclus5o,

7.9.2 - Nno ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9,1 deste Edital, serio con-
vocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.g.1 deste
Edital, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 45 da ki
Complementar Federal n.123/2006 de 14.12.2006t.

7'9'3 - Na hip6tese do nio registro de pregos na forma do subitem 7,9 deste Edital, o objetolicitado ser5. adjudicado em favor da proposta originarmente vencedora do certame ($ 1. do
a-rt. 45 da [ri Complementar Federal n" t23 / 2006 de 14.72.2006).

7'1o - A desist€ncia em apresentar lance verbar, quando convocado pelo pregoeiro, implicara
a exclusio da licitante da etapa de lances verbais e a manutengao do riltimo preqo apresen_
tado pela licitante, para efeito de ordenagio das propostas.

7'11 - Ndo poderd haver desistdncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistentei.s penalidades previstas neste Edital.

7'12 - Ndo havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, ser6 encerrad.aa etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo crit6rio de MEltoR pREco
POR ITEM.

7'13 - cumprido o disposto do item 2,L2, parafins de celeridade do processo, ser6. aberto oenvelope de habilitagdo do licitante vencedor.

8. DA HABILITAqAo E SEU.TULGAJ!{EITTO

8'1 - Para habilitaqio neste pregao, ultrapassada a fase de lances e negociag..o com oPregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverd comprovar,mediante apresentaqao no ENVELopE n." 02, os documentos a seguir relacionados,entregues de forma ordenada e numerados, de prefer€ncia, na seguinte ordem, de forma apermitir a maior rapidez na confer6ncia e "**. io.r""pondentes:

8.1.r - DocrmEI{TAqAo RELATryA A HABILTTAQAO JIrRiDrc.e

af Registro comercia.l, no caso de empresa individual; ou

Rua Sao Pauto, 964 - Centro - Fone (67) 3212-l4OO _ CEp 79.170-000 - Sidrotandia _ MS.
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bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a respectiva
consolidagio, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e,no caso de sociedade por ag6es, acompanhado de documento de eleigdo de seus
administradores; ou ainda

cl Inscrigio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleigdo da diretoria em exercicio.

df No caso de sociedades que envolvem uma outra empresa juridica como s6ciajunta-se para
a habilitagao o CNPJ da respectiva empresa.

8.1.2 - D(rcI'IIIEIYTAEAO RTI,ATWA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministirio da Fazenda(CNPJ/MF);

b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipar, relativa aodomicilio ou sede da licitante, pertinente ao rarno de atividade e compativel com o objetoIicitado;

c) Certiddo Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uni6o eceftidao Negativa de Debito relativo d seguridade social - INSS, emitida pero Ministerio daFaz,-nda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federar do Brasil), podendo serapresentada em conjunto ou especifica observada a validade;

d) Prova de regularidade com a Fazenda ptblica Estaduar (certidao Negativa de D6bitosGerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Estado), emitida pero 6rgiocompetente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

e) Prova de regularidade com a Fazend.a priblica Municipal (certiddo Negativa de D6bitosGerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Municipio), emitida pelo 6196ocompetente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da r,ei.

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

g) certidno Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal no r2.44o de07 .o7 .20t7.

h) Alvard de Funcionamento expedido dentro do Exercicio vigente, expedido pelo orgdo eda esfera municipal da sede da licitante;

Rua Sao pauro, 964 - Centro - Fone 1671 3272-7400 -cEp 79.170-000 - sidrortndia - MS 4
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8.1.3 -DOCUMENTACAO Rf,LATIVA A QUALIFICACAO TfCMCA:

8.1..3.1_- Atestado de Capacldade T6calca, fornecido por pessoa juridica de direito priblico ou
privado, declarando que a licitante forneceu satisfatoriamente o produto pertinenti e compa-
tivel ao objeto desta licitagdo, devendo informar o nivel de satisfigio corn- o fornecimento dos
mesmos.

I - Para atender o disposto acima 6 necess6rio que o Atestado permita a identificagao da pes-
soa que o est6 emitindo, portanto, dever6 ser apresentado em papel timbrado do emitentl ou
conter razao social, GNPJ, enderego, telefone e com identificagdo do signat6rio, assinatura do
responsdvel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, nio ser6o considerados
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa pro-
ponente;

Serio consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controradoras da empresa proponente ou que teniram pllo -eno"uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja s6cio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessarios e suficientes para a
comprovagao da qualificaqio t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itensque comprovarS.o as exig€ncias.

8. 1.4 - QU/lLrFrcAQio EcolyOurco-FTnANCEIRA:

a) Balanqo patrimonial e demonstragdes contdbeis do rlltimo exercicio social, j6 exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da i-p.""", ,e-
dada a-sua substituigio por balancetes ou balangos provisbrios, podendo 

""r 
.t,"lir"do"por indices oliciais quando encerrado ha mais des (tres1 -"""" iu data de 

"p.l""rrt.qaoda proposta. Devendo vir acompanhadas de c6pia dos termos de abertura e de encerra-mento do Lirro Didrio do quar foi extraido, coniendo o nrimero de registro da Junta co-mercial, bem como a identificaqio da assinatura do titular or,,"p.""""r.t .rie legar da em-presa e do contabilista responsdvel pela escrituragio.
a'l) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade anonima,admitir-se-d a apresentaqao 

-do 
bala:rgo patrimonial devidamente ."gistr"ao, aco-parrrr"-

do de c6pia da respectiva publicagao em biario Oficial.
a'2) As empresas com menos de Ol (um) ano de exercicio social de existdncia devem cum-prir a exigencia contida no inciso I, mediante a apresenta€o do Balango de Abertura oudo riltimo Balanqo patrimonial levantado.
a'3) somente ser6o v6lidos o Balanqo Patrimonia.l e Demonstrae6es Cont6beis do riltimoexercicio financeiro.

3'4) poderao ser exigidas das empresas para confrontagao com as Demonstrag6es cont6-beis, as informag6es prestadas n heceita-FederJ.

ilξ

=3言

:言Tel.

b.1) A andLlise da qualilicagdo econ6mico-financeira ser6 feita da seguinte forma:
b.2) Solv€ncia ceral (SG) ,2
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onde: CNpJ/lvlF: 03.501.574/0001-31

SG = Ativo Total > 1

Passivo Circulante + passivo Exigivel dL Longo prazo

b'3) Estarao habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultadomaior a 1 (um) no indice(SG).

8'1'4'1 - Certidio negativa de fal€ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede dapessoajuridica;

a'L'4'2 - Declaragdo, observadas penaridades cabiveis, de supervenidncia de fatosimpeditivos da habilitagio, conforme Anexo IV deste Edital.

E 1'4'3 - Declaraqdo 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, sarvo na condigio de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos' nos termos do Inciso )oo(I[ do artigo 70 da constituigdo Federar (na formado Anexo V deste Edital).

E'2 - os documentos soricitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgiopriblico, deverSo estar no ptaza de validade neles previstos, e todos os demais que nao consteexpressanente seu prazo de varidade, considerar-se-5.o v6lidos por 60 (sessenta) diascontados da data de sua emissi.o.

i:l.;Tl"fiI 
de iaabilttagio, todos os docuaeatos aprerentados para habilitagio

af em nome da ,icitante e, preferencialmente, com nrimero do cNpJ e com o enderegorespectivo;

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

cf se. a licitante for a firial, todos os documentos dever,o estar em nome d.a firial, excetoaqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somenteem nome da matriz,

8'4 - os documentos exigidos neste pregao poderao ser apresentados em original, porcu.a]3uer processo de c6pia, autenticado por cart6rio competente ou pero pregoeiro, oupublicaqi.o em 6rgao da imprensa oficia-l.

8'4'l - os documentos de hab,itagio poderao ser autenticados pelo pregoeiro ou pela Equipede Apoio a partir do original at6 ds il: o0 horas io ur,ir.,o dia util que anteced.er a datamarcada para abertura dos envelopes proposta e Documenagao;

8.4.2 - Serdo aceitas somente copias legiveis;
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8.4.3 - N6o serd.o aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

E.4.4 - O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver drivida e julgar necessdrio.

8.5 - Com relageo a documentagao de regularidade Iiscal, sendo a licitante microempresa
ou empresa de pequeno porte, a mesma dever6. apresentar todos os documentos exigidos
neste Edital, mesmo que apresente alguma restrigio (art. 43 da Lei complementar Federal
a" 723/2006 de l4.t2.2OO6l.

8.5.1 ' Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e haven-
do alguma restrigio na comprovagi.o da regularidade fiscal, serJhe-6 assegu.rado o prazo de
5 (cinco) dias fteis, com termo inicial a partir da publicagdo do aviso de resultado, prorrogd-
veis por igual periodo, a criterio da Administragio ptiblica, atrav6s do pregoeiro, para a regu-
laitz.aqdo da documentaqao, pagamento ou parcelamento do d6bito, e emissio de eventuais
certid6es negativas ou positivas com efeito de certidEo negativa ($ 1. do art. 43 da Lei com-
plementar Federal n'123/2oo6 de 14.12.2006 alterado pela Lei complementar Federal 147
de O7 de Agosto de 2014).

E.5.2 ' A n6o regularizagd.o da documentagdo, no prazo concedido, implicar6 decad€ncia do
direito a contrataQao, sem prejuizo das sanqdes previstas no art. g1 da Lei Federa.r n"
8'666/93 de 21.o6.1993, sendo facultado i Administragao convocar os licitantes remanes-
centes, na ordem de classifrcagi.o, pa,a a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao (s 2"
do art. 43 da Lei Complementar Federal n" 723/2006 de 74.12.20061.

8'6 - Ap6s examinados e julgados os d.ocumentos apresentad.os para efeito de habilitaqio daslicitantes, mediante confronto com as condig6es deste Editat, serio desquaJificados e ndo
aceitos aqueles que nao atenderem is exig€ncias aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro podera fxar-lhes o prazo de08 (oito) dias riteis para a apresentagio de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitat6rio.

8'7'1 - Serio exigidos para reapresentagd.o apenas os documentos desquariricados e nio
aceitos;

E.7.2 - As licitantes poderio abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

…

URSO E DA IMPuGNAcAo

9'1 - Qualquer interessado poder6, at6 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para aberrurada sessSo de processamento do pregio, solicitar esclarecimentos, provid€ncias ou impugnar
o presente Edital, sob pena de decad€ncia do direito de faz€{o administrativamente.
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9.2 - No caso de impugnagio a petigio deverd ser protocolizada no Protocolo Geral do
Municipio contendo os documentos necess6rios para a perfeita identifrcagio da impugnalte,
bem como de documentos onde seja possivel a verificagS.o da capacidade de representaqdo do
signat6rio, sob pena de ni.o conhecimento;

9.3 - Acoihida a impugrragio ao ato convocat6rio, serd designada nova data para realizag6o
do certame, com a devida publicidade, inclusive das alteragdes, se houverem.

9.3.1 - Ndo sendo possivel a decisAo administrativa pertinente antes da data fixada para a
realizagdo deste Pregio, devera o impugnante participar normalmente do certame at6 que
haja o merito relativo a impugnagdo.

9.4 - A manifestaeao da inten€o de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverl ser feita
ao Pregoeiro imediatamente ap6s a declaraqao do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestagdo explicitar5., necessariamente, a motivageo consistente
que ser5. liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidir6 pela sua aceitaeao ou nao.

9.6 - A falta de manifestagao imediata e motivada da intengao de interpor recurso pela
licitante, implicard na decaddncia desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto rn (s)
licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante tere o prazn de 03 (tr€s) dias riteis para a apresentagao
das raz6es recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estara disponivel is demais licitantes
classificadas, para impugnd-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em at6 o3 (trds) dias
tteis, contados do t6rmino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em
cart6rio dos autos do Preg6o.

9'8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficardo intimadas a faz}-lo desde a
reuniao de realizagio deste preg6o.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberd. o recurso, declarando o seu efeito suspensivo,
e encaminhard d Procuradoria Juridica para andlise e parecer, sendo a decisdo proferida pela
autoridade competente responsAvel pela homologaqio da licitagdo.

9'1O - o provimento qua-nto ao mdrito do recurso pela autoridade competente implica tao
somente a invalidagio daqueles atos que nd.o sejam passiveis de aproveitamento,

9.11 - Apos decididos os recursos e constatada a
autoridade competente podera adjudicar o objeto
consequ€ncia homologar o procedimento licitat6rio.

regularidade dos atos procedimentais, a
do Pregio a ficitante vencedora, e em

10. DA ATA DE RDGISTRO DE PRtqOs

1o' 1 - Homologada a licitagio sera forma-lizada a Ata de Registro de pregos, documento
vinculativo- obrigacional de fornecimento, onde constarao os pregos a serem praticados, comRua Sao pauro, 964 - Centro - Fone (6713272-7400 -cEp 79.17d-oOO - SiOrota'naii _ us.ao rauro, yb4 - uentro - Fone (67132Z2_1400 _ CEp 79.170-OOO - Sidrolandia _ MS. -4--..)'
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caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar
contrato para fornecimento dos produtos, nas condigdes definidas neste edital e seus €ulexos
e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo prego
do primeiro menor prego, obedecido d ordem de classificagio e os quantitativos propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocara formalmente as fornecedoras, com anteced€ncia minima de 03
dias uteis, informando o local, dia e hora para a reunii.o e assinatura da Ata de Registro de
Pregos.

Lo.2.l - o prazo acima citado poderA ser prorrogado t)ma vez, por igual periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Comissao de Licitagio.

1o.3 - colhidas d.s assinaturas, o Departamento de LicitaQ6es e compras providenciard a
imediata publicagdo da Ata no Didrio Oficia-l do Municipio.

1O.4 - As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras d.a Ata
de Registro de Pregos, ap6s a respectiva assinatura.

1o.5 - caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convocagd.o, ndo comparecer ou
recusa-r assinar a Ata de Registro de preqos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas
neste edital, o Pregoeiro convocara as demais licitantes, na ordem de classilicaqdo.

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

1o.7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vigencia l2(d,ozcl meses, a
contar da data de publicaca.o de seu extrato.

l1'l - A Ata de Registro de Pregos serA utilizada pela Secretaria Municipal de Deseovolvi-
mento Rural e Meio Ambiente na qualidade de Usud,rias da Ata.

11.2 - caberd a Usu6ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle
do cumprimento de todas as obrigaq6es relativas ao fornecimento, inclusive aplicagio das
sanq6es previstas neste edital.

11'3 - As Usu6rias da Ata deverAo informar ao 6rgdo Gerenciador do Sistema de Registro de
Pregos, do n6o comparecimento da fornecedora para a retirada da nota d.e empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando i convocaqdo dos remanescentes e
aplicaqS.o das penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso-
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11.4 - Poderri utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado do certame, med.iante pr6via consulta ao orgdo
Gerenciador do Sistema de Registro de preqos deste Municipio.

11.4.1 - As Ades6es previstas na forma do item acima nio poderao exceder ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgio gerenciador e
6rg6os participantes, independente do numero de 6rgios nio participantes que aderirem.

11.5 - o Registro de Preqos ser6 formalizado por interm6dio da Ata de Registro de pregos, na
forma do Anexo VI, nas condigdes previstas neste edital.

11.6 - O Municipio de Sidroldndia ndo se obriga a frrmar contratacoes oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a utilizagio de outros meios para aquisigio de item,
respeitada a legislaqdo relativa A.s licitag6es, sendo assegurado ao benefici6rio do Registro de
Pregos preferdncia em igualdade de condig6es.

estejam em perfeito estado e que ni.o
e/ou que nao estejarn adequados para

12.DO FORNECIMENTO,DO LOCAL DE ENTREGA,ACEITE E RECEBIMENTO.

12'1 - Cada fornecimento deverd ser efetuado mediante solicitag6o, formalizada pela Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

12'2 - A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficar6 (io) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazn 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 sera estabelecido em cada ordem de Fornecimento,
conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta\- indicar, sempre dentro do Municipio de Si&ol6ndia /MS.

L2'3'l - O ptazn de entrega ser6. conforme solicitagio do 6rgdo/entidade requisitante, n6opodendo ultrapassar 60(sessenta) dias da data de recebimento da nota de empenho ouinstrumento equivalente.

L2'3'2' o recebimento dos kodutos se efetivard, em conformidade com os Arts. 73 aZ6 d,aLei 8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

af Provisoriamente, para efeito de posterior verificagSo das especificag6es, mediante ,Termo
de Aceite provis6rio";

bl Definitivamente, ap6s a verificagio da quaridade, quantidade, caracteristicas,
especificag5es dos produtos, e conseqfiente aceitaq.o pela equipe respons.vel, no pra?nmaximo de o5 (cinco) dias, mediante 'Termo de Aceite Definitivo".

12.3.3 - Serio recusados os produtos que n6.o
atendam as especificagoes constantes neste edital
consumo.
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12.4 - caso a(s) fomecedora(s) classilicada(s) em primeiro lugar nio receberem ou nio
retirarem a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazi de 05 (cinco) dias riteis, a
Administraqao convocara a segunda classificada para efetuar o fornecimento, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

L2.6 ' A segunda classilicada sd poderd fornecer a Administraeao quando a primeira
classilicada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

12.7 - os Produtos, objeto desta licitagio, dever6.o ser entregues acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utiliz,ag6o, dela devendo constar o
nrimero da Ata de Registro de Preqos, o produto, o valor unitario, 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 disposiqSes da Lei n" 8.078 de ll/og/go - c6digo de Defesa do consumidor.

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

l3'1 - As obrigaq6es decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de
Preqos ser6o firmadas com o Municipio de Sidrol6ndia, observada as condigoes estabelecidas
neste edital e no que disp6e o art.62 da Lei Federal n". g.666/93, e ser6 formalizada atrav6s
de:

af Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega n6o envolver obrigag6es
futuras;

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

13'1'r - A Ata de Registro de pregos (Anexo M) 6 parte integrante deste editar, cujas
condig6es deverao ser mantidas na sua integralidade.

13.2 - o prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de 05 (cinco)
dias uteis, contados da convocagdo.

13.3 - os quantitativos de fornecimento serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato
e' observario obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

13'4 - A licitante vencedora n6o poderd subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, totalou parcialmente o objeto da presente licitagio.
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14.1 - Os preqos registrados serdo fixos e irreajustdveis durante a vig€ncia da Ata de Registro
de Preqos.

14.2 - Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao preQo praticado no mercado, o
Pregoeiro notificara a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o item visandoi negociag5o para a redugi.o de preqos e sua adequaq5.o ao do mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, qualidade e especificaqdes.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociagio de redugdo dos pregos, o pregoeiro formalmente
desonerar5. a fornecedora em relaqdo ao item e cancelar6. o seu registro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis.

14'4 - simultaneamente procedera a convocagao das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classificagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagAo.

14.5 - Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item poderd a prefeitura
Municipal de Sidroldndia - MS, soricitar nova licitagio para a aquisigdo do produto, sem que
caiba direito de recurso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501,574,,000 l -3 I

15. DO PAGAMENTO

15.1 - o pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta ricitagdo, ser6 efetuado
mediante crddito em conta corrente ou cheque, \o prazo de 30 (trinta) dias, contados dorecebimento definitivo dos produtos, ap6s a apresentaQao da respectiva documentagio fiscaI,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XIV, alinea
"a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da Lei n. g.666/g3e alterag6es.

15'2 - os pagamentos somente serio efetuados ap6s a comprovagdo, pela(s) fornecedora(s),
de que se encontra regular com suas obrigagde" p*" 

"o- o sistema de seguridade social,mediante a apresentaqao das certid6es Negativas ae oeuito com o INSS e com o FGTS.

15'3 - ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento serasustado para que a fornecedora tome as medidas necess5rias, passando o p.rro poa opagamento a ser contado a partir da data da reapresentagdo do mesmo.

15'4 - caso se constate erro ou irregu.laridade na nota fiscal/fatura, o Departamento decompras, a seu crit€rio, poder6 devorv€-la, para as devidas correg6es, ou aceitd-ra.

15'5 - Na hip6tese de devolugdo, a nota frsca.l/fatura serd. considerada como naoapresentada, para fins de atendimento das condiq6es contratuais.

14. DO PREQO E
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15.6 ‐ Na pendencia de liquidacao da ob五 gacao inance■ a em vrtude de penaldade ou
hadinplencia cOntrama1 0 va10r sera descontadO da Fatura ou crcditos exlstentes em favor

da forneccdora.

15。 7‐ A Administracao Municlpal nao pagara,sem que tenha autonacao pre宙 a c fomal
nenhum cOmpromisso que lhe venha a ser cObrado d士 etamente por tercelros,saam ou na。
insutuic6es fmancciras

15.8 - os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservincia, pela Fornecedora de prazn de pagamento, seri.o de sua exclusiva
responsabilidade.

15'9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipotese de
mora por parte da contratante.

16. DAS SANQoES ADMINISTRATwAS

16.1 - Pelo descumprimento totar da obrigagio assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficar6 a fornecedora, a juizo do org6o Gerenciador do Sistema de
Registro de Preqos, sujeito is seguintes penalidades:

I - Multa de 2%o (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preqo registrado;
III - suspensS.o tempor6ria de participagdo em ricitaqio e impedimento de contratar com a
administragio por pra"n de at6 OS (cinco) anos.

16'2 - As sang6es previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execugio do objeto:

I - Multa morat6ria de 1% (um por cento), por dia ritil, sobre o varor da prestaqio em atraso
ate o decimo dia;

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

III - Cancelamento do prego registrado.

16'4 - Por inexecugAo total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou deprestagao de servigo:

I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;

Rua sao Paulo, 954 - centro - Fone (67) g2'2-r4oo - cEp79.i7o-000 - sidrorandia - Ms. 4
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II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da
totalidade do fornecimento ndo executado pela fomecedora;

III - Suspensdo temporaria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com a
administragd.o por pram de ate 05 (cinco) anos;

lV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqlo P0blica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniqio ou at6 que seja
promovida a reabilitagio perante a pr5pria autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com
as sanQ6es previstas nos incisos I, III e tv do subitem acima, sem prejuizo da rescis5o
unilatera.l do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art, 77 a80 da
Lei Federal n' 8.666/93.

16.6 - Apresentaqio de documentagi,o falsa, nio manutenqao da proposta e cometimento de
fraude liscal, acarretara sem prejuizo das demais cominaq6es legais:

I - suspensS.o temporaria de participagdo em licitagi.o ou impedimento de contratar com a
Administragio de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certifrcado de Registro
Cadastral deste Municipio.

L6.7 ' A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores io ptazn
m6ximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notificagio ensejar6 tamb6m a aplicagdo da
pena de suspens5o tempordria de participagio em licitagdo ou impedimento de contratar com
a Administa€o Poblica deste Municipio, enquanto n6o adimplida a obrigagio.

16.E ' Fica garantido a fornecedora o direito previo da citag6.o e de ampla d.efesa, no
respectivo processo, no prazo de o5 (cinco) dias iteis, contados da notificagEo ou publicagio
do ato.

16.9 - As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagdo do principio da proporcionalidade, em raz6o de
circunstincias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no pr.rzo m6ximo de o5 (cinco) dias riteis da data em que for notificada da pretensao
da Administrag5o Publica deste Municipio da aplicagio da pena.

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

16'11 - competird a Secretaria de planejamento, Administragdo e Finanqas, na qualidade de
detentora da Ata de Registro de pregos a aplicagio das penalidades previstas no subitem r7.1
e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.

L6.L2 - A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 ser6 de compet€ncia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidrol6rrdia - MS, facultada a -Rua Sro pauro, 964 - centro - Fone (67) 3272-7400 - cEp 79.r70{t00 - sidrorandia - Ms. 1
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ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitag6o ser
coocedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazn de
sangio minima de O2 (dois) anos

16.10 - o orgdo Gerenciador do Sistema de Registros de pregos, na qualidade de responsavel
pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas ao fornecimento caberd d aplica€o
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagdo.

f6.14 - As importincias relativas is multas deverS.o ser recolhidas d conta do Tesouro do
Municipio de Sidrolandia, Estado do Mato Grosso do Sul.

し 17.DO CANCELAMENTO DO PREcO REGISTRADO

ヽ

17.1 - A Ata de Registro de Prego ser6 cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vig€ncia ou quando nao restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da prefeitura
Municipal Sidrolindia quando:

17.1.1 - A licitante nio formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou n6.o
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exig€ncias da Ata de
Registro de Pregos, sem justificativa aceit6vel;

L?.1.2'ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de
ajuste;

17'1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver exito
na negociaqdo;

L7.L.4 - Der causa a rescis6o administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art. 78 e seguintes da L,ei n. g.666/g3;

17.1.5 - Por razAo de interesse priblico, devidamente motivado.

17.2 - cancelado o Registro de prego induzir6 na convocag6o da fornecedora com
classificagio imediatamente subsequente.

17'3 - Ser6 assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificaqdo ou publicagio.

18.DA DOTAcAo

18.1‐ As dcspesas decOrrentcs da aquisicaO da presente LcitaciO cOrrerao a cargo da Secre―

tana Municlpal dc DesenvOl_ento Rural e Meio Ambiente,usuana da Ata de Rc」
strO de

Prc90s, cttOS PrOgratnas de TrabalhO e ElementOs de Dcspesas cOnstaraO nas rcspectvas

notas dc empcnhO,cOntratO Ou dOcumcnto equivalcntc,Obscrvada as cOndic6cs estabclecidas

neste cdital e ao quc disp5c o artigo 62,da Lci Fcderal n°
8666/93 e altera95es

Rua sao Pauro, 964 - centro - Fone (67) 3272-7400 - cEp 79.120-000 - Sidrolandia _ Ms.
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19.1 - Serio desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais
vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis, prego
global ou unitdrio por lote simb6lico, irris6rio ou cotagao de valor zero.

L9'2 ' E facultada ao pregoeiro ou i autoridade superior, em qualquer fase da ricitagdo, apromogdo de dilig€ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrueao do processo,vedada a inclusio posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao pubrica dalicitaQao.

19'3 - Fica assegurado a secretaria Municipar de Administrag6.o, no interesse daadministraqao, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presentelicitagao, observada as disposig6es contidas .ro 
"rt. 

+b da Lei n. g.666/gse arts. 17 e rg doDecreto Municipal n. f00/2013.

l9'4 - Apos a apresentacao da proposta, n50 caberd desistencia, salvo motivo justodecorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19'5 - As licitantes sio respons6veis pera fidelidade e regitimidades das informagoes e dosdocumentos apresentados em quarquer fase da licitagao, bem como, pelo custo da

i:iH:f. 
e apresentagi.o dos documentos, independentemente do ,""rlt.do do processo

19.6 - Nio havendo o.pediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega atedizagdo do certame na data marcada, a se"sao "# auto-aticamente transferida para oprimeiro dia ritil subsequente, no mesmo hor6rio e local anteriormente estabelecido, salvocomunicag6.o ao contrario.

.1?'1 ' ry" 
contagem dos prazos estabelecidos neste editar e seus anexos, excluir-se-6 o dia deinicio e incluir-se-d o do vencimento. So iniciam. u"rr".- os prazos em dias de expediente.

19'8' o desatendimento de exig€ncias formais ndo essenciais, nio importard no afastamentoda licitante, desde que seja possivel a aferigio de sua quarificaqeo e da exata compreensao desua proposta, durante a realizagdo da sess6.o pnbfca da licitagao.

19'9' As nornas que disciplinam esta ricitaqao serao sempre interpretadas em favor da

il:}":i:,.o" 
disputa entre os interessados, 

-sem 
o comprometimento dos principios que

19'ro. o ato de homologaqdo do procedimento nao confere o direito a contrahgao.

"1'-"'"';. 

os casos omissos serdo resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO }IATO GROSSO DO SUL

CNPJMF: 03.501.574/0001 -3 I

19. DAS DTSPOSTQoES FrNAIS

′
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19.12. Os envelopes contendo a "documentaqio e propostas" eliminadas do certame licardo a
disposigdo dos licitantes pelo prazo m6ximo de 15 (quinze) dias rlteis do encerramento da
licitagdo, ap6s este periodo ser6o destruidos.

19.13. Qualquer ato declarat6rio nio apresentado em qualquer fase do tomeio licitatorio,
nio inabilitara o licitante, podendo o representante preencher a declaraqio no momento da
sessao.

19.14. As decis6es do pregoeiro ser6.o consideradas definitivas somente ap5s homologagdo do
procedimento pelo Prefeito Municipal.

19。 15. Informac5es Ou esclarecimentos adicionais sobre aっ resente ucitacao somente

Paulo, n° 964, Cenむo, CEP 79.170‐ 000, neste Munici,lo, at6 o segundo dia que

llh00min hons.

19.16. Fica eleito o foro da cidade de Sidroldndia, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest.es
resultantes desta licitagio e que ndo poss.un ser dirimida administrativamente.

Sidrolandia_Ms,09 de abHlde 2018.

JUNIOR
Mualclpal de PlaaeJameato,

e Fiaaagas

Rua Sio Pauro, 964 - centro - Fone (67) 3212-7400 - cEp79.i70-000 - sidrolindia _ MS. 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF:03.501574/0001‐ 31

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N° 1586/2018
P― Ao P― ENCIAL N° 14ノ 2018

ANEXO I
TERMO DE IuFER動 にcIA

OBJHPO:o Otteto da presente Lcitacao e a selccao da proposta mals vanttOSa para a admi

nistracao piblica,。 ●euVand。 。Re」strO de Pre90s para aquisi9ao de vciculo pick― up zero
姉 ,para atender as necessidades da Secrctana Municipal de Descnvolゃ任ncnto Rural c
Meio Ambicnte,com foll.ecimento de acordo cOm as sOlicita96es da Secretarla

JUSTIFICATIVA:Se faz necessaria a aquisi9お do produto,pois a Secrctaria nao disp5e dc
veiculos para rett Os acompanharnentO dOs Pr● etOS a serem desenvoMdos junto aos As―
sentalnentos da Rcfo.==la Agrarla c das COmunidades lndigenas.

PRAZO闘顔bαMo PARA OS FORNECIMENTOS:60(sesSental dias.

ADJUDICAcAo D0 0BJHo:MenOr POr ltem

PREcOS REFERENCHS PARA CRITttO DE ACEITABIHDADE:

Sob pena de desclassiflcacao os valores deverao respeitar os seguhtes pre9os m赫
o

para cada item

Rua Sao Pau:。 ,964-Centr。 _Fone(67)3272‐ 7400-CEP 79.170‐000‐ Sidro:andia_Ms.

!TEM PR00uTo uND QTD VLR UNIT VLR TOTAL MARCA

01

VEiCULO PICK-UP CABINE
DUPLA, 3 PORTAS, MOTO-
RIZAQAO: 1.4, FLEX,
CAMBIO: MANUAL DE 5
MARCHAS, DIREQAO: HI-
DRAULICA. AR CONDICIO.
NADO, TMQAO: DIANTEI-
RA

UN 1 54032′00 54302′00

/ / TOTAL 54302′ 00

雀     ち



PACINA:

ASS:

」

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N° 1586ノ 2018
PREGAO P― ENCIAL N° 14/2018

oBJETo: o obJeto da presente llcitagio 6 a selegio da proposta mais vantaJosa para a
admlnistragio pribllca, obJetlvando o Reglstro de pregos para aquislqdo de veiculo pick-
up zero km, para atender as necessldades da Secretarla Munlclpal de Desenvolvi-
meito Rural e Melo Ambieate, com foroecimetrto de acordo com as solicitag6es da
Secretaria.

TOTAL GE― DA PROPOSTA:
‐VALIDADE DA PROPOSTA:
‐LOCAL E DATA:
‐TELEFONE:

CARIMBO DO CNPJノ MF E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Rua Sio Pauro, 964 - Centro - Fone 1671 3272-7400 - cEp 79.170-000 - sidrorandia - MS.

BANCO:_______― AG:___CC:__

CNPJ MF:03501574/0001‐ 31

FORNECEDOR

lTEM PRODuT0 UND QTD VLR UN!T VLR TOTAL MARCA

01

VEICULO PIcK― UP CABINE DUPLA,3

織 :靱∬::‖神
C10NADO,TRAcAo:DIANTEIRA

1

TOTAL

し

‐



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJMF: 03.501.574,/0001 -3 I

ANEXO III

DECLARAcAo DE HABILITAcAo

P

ASS:

0

CNP」 /MF
(enderc9。

(Nome
no

da Empresa)

‐

completo)
, declara, sob as penas da l,ei, nos termos

fljl:illlli:T:4" da:e:.F:d:ral n"to.s2o/2oo2, que cumpre plenamente os requisitos da
r:Ii^r::.::ql3:"_ :: .1^*:l de pre gio preseaerar' ni i;,;;i ;;;;;;; rJ;:" J;Administraivo n° 1586/2018.

Por ser expressa manifestagd.o da verdade, firmo o presente.

situada

( ),-de=__.--de2018.
estado

CadmbO dO cNPJ/MF e assinatura d。
RepresentaDte legal da enpresa

cidade

Ｔ
３２

　

　

一

』

一翌
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PREFEITURA ⅣIllNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO DIIATO GROSSO DO SUL

CNPSMF:03.501_57ギ0001‐31

ANEXO IV

DECLARAcAo DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos,sob as penalidades cab市 eis,a ine対 stOncia de Fatos que lrnpeca a
nossa empresa de pardciPar de icitac5es piblicas, e compromcte― se info....ar a qualquer

tempo, sob as penas da Lci, a exlstcncia de fatos supervenientes impedi」 vos da sua
habiltacao,na fo....a detc....inada no§ 2°,do art.32 da Lei Federal n° 8.666/93

―MS,__/         /

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNP」 /MF DA EMPRESA

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone (6zl 1272-7400 - cEp 79.170-0oo - sidrolandia - MS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJMF: 03.501.574/0001 -3 1

AI|EXO V

DDCLIIRA9AO ilOS TERUOS DO II|CISO:O(Xrrr DO ARTICTO 7" DA CONSTITTTIQAO
FEDERAL

Preg6o Presenctat n" O14/2O18
Processo Adrn lnlstratlvo n. 15E6/2O18

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

portador (a) da Carteira de Identidade
n".................... e do CPF/MF no ................... DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da l*i Federal n"8.666, de 27 dejunho de 1.993, acrescido
pela t,ei n"9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de d.ezoito anos e tra-
ba-lho noturno, perigoso ou insalubre e nd.o emprega menor de dezesseis anos.

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

-MS,_de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observagio: em caso alirmativo, assinalar a ressalva acima)

dc

Rua sio Paulo, 964 - centro - Fone 16113272-7400 - cEp 79.170-ooo - sidrorandia - Ms.



Aos 

- 

dias do m6s de- de 

-, 

na sede do Municipio de .IDR.LANDIA-MS, situadaa Rua Sio Paulo, no g64, centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato pero pre-feito, Marcelo de Ararijo Ascori, brasileiro, casado, portador do RG n.. 000406049 ssp/MS ecPF n'" 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Aragoas, 1g1, centro, .IDR.LAN-DIA-MS - MS, doravante denominada Corrt ut"-.,t", 
" 

do outro lado a empresa ,i1l:crita no CNpJ/MF sob o n.o_, 
"o- ."Lb"t"cimento nacidade , do..r"r,t -dJ,.,"_a"r.i""".oi"l ;;."*""d" "*" .",r;:, brasileiro, portador(a) do RG n..

e do cpF,,.o .-' '- 
, nos termos ,o" t"*o"f,I..i."l iilTiit"l1?,1#;2002' r.i n'g'078' de 11-de. setembro a" ,sgo t"urrr" o" Defesa do consumidor), r,ei com-plementar n' 123 de 14. de. 
- 
Dezemb- a" idoo, 

'oecretos 
Municipais n"s 100/2013 elol /2073 ambos de e, subsidiariamente, pera r,ei i-r " 8.666/g3e alterag.es posteriores todosrepresentados conforme documento de credenciamento ou procuragao inserta nos autos, re-solvem registrar os preQos, conforme decisdo exarada no processo Administrativo n"1586/2019 e HOMOLOGADA nos autos, ."r"."rri.-.o pregio presenctal It" or4l201E -REGISTRO DE pREeOS, consoante as seguintes clausulas e condig6es:

r. CLiUSULA PRIIIEIRA - DO OBJETOo obJeto da presente ltcttagio 6. a selegio da proposta rnals vaataJosa para a ad'lnlstra-gio pribrica' obJetivando o fTltro a. r".90r"- p'."" aqursrg60 de veicuro pick-up zeroL'u, para ateader as aecessrd.ad.e" da secr"tar;-tuu,,tctpat de Desenvolvrmeato Rurele Melo Aurbiente, coE foraecrmeoto ae a"otao com as soricrtag6es da secretaria.
z. cr,Auswe sBcrruDA - DA ATA DE REGISTRO DE pRtgos2'l' A presente Ata de Registro e o docu-..rto ;;;";;" obrigacional de fomecimento, ondeconstarao os preeos a serem praticados, 

"o- "*a"t..i"ticas de compromisso da licitantevencedora' se convocadas, vierem cerebrar 
".;;;;. para fornecimento nas condigdesdefinidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que

;[:Hiljn::Ti$'j:,:::t" do primeiro '"";; r;;, obedecida a ordem a" 
"i"""in""eao "

2'2' o pregoeiro convocara formalmente a fornecedora, com anteced€ncia minima de 03 diasUteis, informando o local, dia e hora O*. ;..;;Pregos. !.qq 4 rcLrllao e assmatura da Ata de Registro de

"1?*,.":::rffi:H":'5#**::.T:,:::H"-;1..rl,ma 
vez, por igual periodo, quando,

justificado e aceito p"to e."go"i.o. a convocada, desde que ocorra mofivo

2'3' colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administragao providenciard aimediata publicagdo no Didrio on",il o" ,i-",i"fil.'"'r"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJA,fF: 03.50 1.574,,000 l -3 I
ANDrO VI

Rua Sao Pauto, 964 - Centro _ Fone (67) 3212-Z4OO _CEp79.170-000 - Sidrotindia _ MS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO IUATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF: 03.501.574,/0001 -3 1

2.4. As empresas com preqos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Preqos, apos a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a fomecedora primeira cliassilicada, ap6s convocagao, nao comparecer ou reolsar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas neste edital, o
Pregoeiro convocar6. as demais licitantes, na ordem de classificagio.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocaqao
para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e fomecimento as licitantes estarao liberadas dos
compromissos assumidos.

2.7. A ata, de registro de preqos resultante deste certame terd a vig€ncia aG _/_/_, a
contar da data de publicaqio de seu extrato.

3. CLIiUSUIA TERCEIRA. DOS USU/1RIOS DA ATA DE REIOISTRO DE PRECOS
3'1. A Ata de Registro de Pregos ser6 utilizada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente.

3.2. caberd a usueria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigag6es relativas ao fornecimento, inclusive aplicaq6o das sane6es
previstas neste edital.

3'3' A Usu6ria da Ata deverd informar ao orgdo Gerenciador do Sistema de Registro de pregos,
do n6o comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento
equivalente, conforme o caso, visando a. convocagio dos remanescentes e aplica€o das
penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Podera utilizar-se da Ata de Registro de hegos qualquer 6rgao ou entidade de outros
municipios que nao tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao 6rgio
Gerenciador do Sistema de Registro de preeos deste Municipio.

3'5. o Registro de Pregos ser6 formarizado por intermed.io da Ata de Registro de hegos, na forma
do Anexo M, nas condig6es previstas no Edital de Convocagdo.

3'6' o Municipio de Sidroldndia nao se obriga a firmar contrataq6es oriundas do sistema
Registro de Pregos, ficarrdo-lhe facultada a utilizagdo de outros meios para aquisigio de item,
respeitada a legislagSo relativa i.s licitag6es, sendo assegurado ao beneficidrio do Registro dehegos prefer€ncia em igualdade de condig6es.

4. cLausrrl,A QUARTA
RICEBIMENTO.

DO I1ORITEICIMENTO, LOCAL DE EIYTRDGA, ACEITE E

4'1' A Ata de Registro de Preqos serd utilizada para aquisigdo do respectivo objeto pela Secreta-ria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

4'2' cada fomecimento devera ser efetuado mediante solicitagio, formalizada pela SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.
Rua Seo Pauro, 964 - centro - Fone 16713272-7400 -cEp 79.170-000 - sidrorandia - Ms . <'

-t 
,s-1*



‐

‐

PRETEITURA MTJNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,MF: 03.501.5741000 t -3 1

4.3. A(s) fomecedora(s) cLassificada(s) frcard (ao) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do pram de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fomecimento
ocotrerem em data posterior ao seu vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados, no prazo m6ximo de 60(sessenta)
dias, ap6s a solicitaqao, mediaate requisiqdo expedida pelo contratante, respeitando-se o limite
da quantidade solicitada.

4.4.1. O prazn de entrega sera conforme solicita€o do 6rgao/entidade requisitante, conforme
autoriza€o de fomecimento expedido pelo setor de compras da prefeitura.

4.4.2- o recebimento dos produtos se efetivara, em conformidade com os arts. T3 a76 da :.ei
8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:

af Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especificagdes, mediante -Termo de
Aceite hovisorio";

bl Definitivamente, ap6s a verificagdo da qualidade, quantidade, caracteristicas, especificaQ6es
dos fomecimento, e consequente aceita€o pela equipe responsdvel, no pram m6ximo de 05
(cinco) dias, mediante -Iermo de Aceite Definitivo".

4'4'3' SerSo recusados produtos que ndo atendam as especificagdes constantes neste edital
e/ou que nao estejam adequados para o consumo.

4'5' Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou neo retirar a nota
de empenho ou instrumento equivalente, no pra"n de 0s (cinco) dias riteis, a Administraqio
convocar6 a segunda classifrcada para fomecer o objeto desta licitagao, e assim sucessivamente
quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penaridades cabiveis.

4'6' A segunda classificada s6 poder6 fornecer a Administragao quando a primeira classificada
tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. os produtos, objeto desta licitaqao, deverao ser entregues acompanhados de notas fiscais
distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizaeao, dela devendo constar o nrimero da Ata
de Registro de Preqos, o fomecimento, o valor unitario, a quantidade, o varor total e o local da
entrega, al6m das demais exigdncias legais.

4.E. Relativamente ao disposto no presente t6pico, apricam-se, subsidiariamente, no que couber,
as disposig6es da Lei n" 8.078 de 7l /O9 /9O - C6digo de Defesa do Consumidor.

4'9' As despesas relativas a entrega dos materiais correrao por conta orclusiva da detentora da
ata.
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5. crlusur.a eurNTA - DA cor{TRATAgAo
5.1. As obrigag6es decorrenGs da entrega dos produtos constantes do Registro de Pregos serA
firmado com o Municipio de Sidrol5nrlia, observada as condigdes estabelecidas neste edital e no
que disp6e o art.62 da Ici Federal n".8.666/93, e ser6 formalizada atravEs de:

af Nota de empenho ou documento equivalente, quardo a entrega nao envolver obrigag6es
futuras;

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

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo VI) e parte integrante do Edital de Convocagio, cujas
condig6es deverio ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O ptazn para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata ser6 de 05 (cinco) dias
uteis, contados da convocagao.

5.3. Os qualtitativos de produtos serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e,
observario obrigatoriamente os va-lores registrados em Ata de Registro de pregos.

5.4. A licitante vencedora n6o poderi subcontratar sub empreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente o objeto da presente licitaq6o.

6. CL.iiUSUr,A SEXTA - DO pREgO E REVISAO

6.1. Os pregos registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vig€ncia da Ata de Registro
de Pregos.

6.2. Na ocorrdncia do preqo registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, o
Pregoeiro da Licitaqio notificard a fornecedora com o primeiro menor prego registrado para o
item visando a negociagio para a redugdo de pregos e sua adequagdo ao do mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especilicaedes.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociaq6o de reduqio dos pregos, o pregoeiro da Licitagd.o
formalmente desonerarS. a fornecedora em relagio ao item e cancelard o seu registro, sem
prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente procederS. a convocagio das demais fornecedoras, respeitada a ordem
de classificaqio visando estabelecer igual oportunidade de negociagio.

6.5. Na ocorrdncia de cancelamento de registro de prego para o item, poder5. a prefeitura
Municipal de Sidrol6Lndia, solicitar nova licitag6o para o fornecimento, sem que caiba direito
de recurso.

Rua seo Paulo, 964 - centro - Fone 16713272-t4oo -cEp 79.170-000 - sidrotindia - M s. Z-
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7. CLAUSULA SETIMA- Do PAGAuEIYTo
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitagio, ser5. efetuado mediante cr6dito
em conta corrente ou cheque nominal, no ptazn de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo do fornecimento ap6s a apresentagao da respectiva documentagAo fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o afi, 40, inciso )cV, 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 ap6s a comprovaqao, pela(s) fomecedora(s), de
que se encontra regular com suas obrigag6es pErra com o sistema de seguridade social,
mediante a apresentagao das certid6es Negativas de D6bito 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 necess6rias, passando o ptazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagd.o do mesmo.

7.4- Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria de planeja-
mento, Administragao e Finangas a seu criterio, poderd devolv€-la, para as devidas correq6es,
ou aceitA-la.

7.5. Na hip6tese de devolug6o, a nota fiscal/fatura serd. considerada como nao apresentada,
para fins de atendimento das condig6es contratuais.

7.6. Na pend€ncia de liquidaqio da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimplEncia contratual o valor ser5. descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor
da fomecedora.

7.7- A Administragao Municipal ndo pagard, sem que tenha autorizagdo pr6via e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou n6o
instituig6es financeiras.

7.8. os eventuais enca.rgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobserv6ncia,
pela fornecedora de prazn de pagamento, serio de sua exclusiva responsabilidade.

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

8. CLaUSUI"A OITAVA - DAS SATIQOTS ADUnUSTRATTVAS
8'1' Pelo descumprimento total da obrigaqd.o assumida, caracterizado pela recusa da fome-
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, frcar6 a fornecedora, a juizo do orgio Gerenciador do sistema de
Registro de Pregos, sujeito as seguintes penalidades:

I - ilults de loTo ldez por ceatol sobte o ealor coastaate da nota de empeaho e/oucoatrato;
II - Caacelemento do prego registrado;
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III - sugpeaEeo telrporeria de parttctpagio em liclte€o e lmpcdlmento de contratar
cora a admlnlstraeeo por prazo de at6 OE (clncof aaos.

8.2. As sangSes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustilicado na execugdo do objeto:

I - Multa morat6ria de 1% (''rn por centof, por dia iul, sobre o valor da prestagio etr
atreso at6 o d6clmo dla;
II - Resclsio unllateral do contrato se for o caso, ap6s o d6clmo dla de atraso e,
UI - Cetrcelem€nto do prego registrado.

8'4. Por inexecuqio total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de prestag6o
de serviqo:

I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;
u - Multa de 7o%o (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da
tota-lidade do material entregue pela fomecedora;
III - suspensao temporaria de participagdo em licitaqio e impedimento de contratar com a
administraqio por pram de atC OS (cinco) anos;
IV - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrag6o priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou ate que seja
promovida a reabilitagio perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente com as
sanQoes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da resciseo unilateral
do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art. zz a go da Lei n.
8.666/9s.

8'6' Apresentaqio de documentagio falsa, nao manuteneao da proposta e cometimento de
fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominaq6es legais:

I - suspensdo tempordria de participaqdo em licitagdo ou impedimento de contratar com aAdministragdo de at6 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 prazomaximo
de 05 (cinco) dias tteis contados da notificagio ensejarA tamb6m a aplicagao da pena desuspensa'o temporaria de participaqio em licitagio ou impedimento de contratar com aAdministragio Priblica deste Municipio, enquanto n6o adimplida a obrigagio.

8'8. Fica garantido a fomecedora o direito pr6vio da citaqd.o e de ampla defesa, no respecuvoprocesso, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da notificagio ou publicaqdo do ato.

8'9' As penalidades somente poder.o ser relevadas ou atenuadas pela autoridadecompetente, mediante aplicagio do principio da proporcionalidade, em razao de
Rua sio paulo, 964 - centro - Fone 1671 3212-r4oo -cEp 79.i 70-o0o - sidrolandia _ MS.
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circunstdncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prazo mdximo de O5 (cinco) dias rlteis da data em que for notificada da pretensi.o
da Administragao Prlblica deste Municipio da aplicagio da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas ser6o, obrigatoriamente, anotadas no Certilicado de Registro
Cadastral deste Municipio.

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

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 serA de compet6ncia exclusiva
da autoridade m6.xima da Prefeitura Municipal de Sidroldndia - MS, facultada a ampla
defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem g.g, podendo a reabilitagi.o ser concedido
mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazo de sangio
minima de 02 (dois) anos.

8.13. o 6196o Gerenciador do Sistema de Registros de pregos, na qualidade de respons6vel
pelo controle do cumprimento das obrigagdes relativas ao fornecimento caber6 a aplicagd.o
das demais penalidades previstas no instrumento de convocagio.

8.14. As importdncias relativas as multas dever5.o ser recolhidas a conta do Tesouro do
Municipio de Sidroldndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLAUSTTLA NONA - DO CATTCELAMENTO DO PREQO RTGISTRADO
9'1' A Ata de Registro de Prego seri. 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'r'1' A licitante n6o forma-lizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nio retirar
o instrumento equivalente no praz.o estipulado ou d.escumprir exigGncias da Ata de Registro
de Preqos, sem justilicativa aceitdvel;

9'1.2' ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9'1'3' os preqos registrados apresentarem-se superiores ao d.o mercado e nao houver €xito
na negociaq6.o;

9'l'4' Der causa a rescis6o administrativa do qiuste decorrente do registro de pregos por
motivos elencados no art.7Z e seguintes da Lei Federal n"- a.666/93;

9.1.5. Por razdo de interesse publico, devidamente motivado.

9'2' cancelado o Registro de prego induzird na convocaqao da fornecedora com classificagioimediatamente subsequente.
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9.3. Serd assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo,
no pra de 05 (cinco) dias liteis, contados da notificagdo ou publicagd.o.

10. cLAusrrLA DECTMA - DA DmAgAo oRqAr[ErrTrtRIA
1O.1. As despesas decorrentes do objeto da licitagdo, correrao a cargo da Secretaria Munici-
pa] de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, usu6ria da Ata de Registro de pregos, cujos
Programas de Trabalho e Erementos de Despesas constarao nas respectivas notas de
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es estabelecidas neste
edital e ao que disp6e o arttgo 62, da l,ei Federa-l n g.666/93 e altera96es.

11. CLAUSI,LA DEEIUA PRIMEIRA - Do PRTQo REGISTRADo
1l'1' Considerando tratar-se de julgamento de licitagio na modalidade de pregio presencial
- Registro de Pregos, tipo menor preQo por item, HoMoLoGADo a classilicagio das empresas
conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras os pregos ficam assim registrados:

12. CLAUSULII Df,mA SEGI,NDA - DA PI,BLICIDN)E
12.1. o extrato da presente Ata de Registro de preqo ser6 publicado no Didrio oficial do Mu-
nicipio, conforme o disposto no art. 61, par6grafo unico, da Lei Federal n..g.666/93.

13. cL(usuLA DficrMA TERQETRA _ DAs DrsposrqoEs FIryArs13'l' Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposig6es constantes da Lei n."r0.520, de17 de julho de 2oo2, do Decreto Municipat n."101/2013, da L,ei Federal n" g.666, de 2r dejunho de 1993, e demais nonnas aplicdveis a especie.

14. CLAUSIJLA DECIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrol6ndia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para process.rr as questoes resultantes des-ta licitaqao e que n6.o possam ser dirimidas administrativamente.

Marcelo de AraiJo Ascoli
Prefeito Muoiclpal

DETENTORA DA ATA
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ANEXO VII - MII{UTA DO COITTRATO
coIyTRATO ADUINISTRATTVO !I. _/2O lE
pRocEssro ADurrrrsTRATrvo Ifo _/2018

O MI'ITICiPIO DE SIDROLANDIA.M/S - MS, SitUAdA A RUA SdO PAUIO, NO 964, CCNtrO, SI.
DRoLANDIA-M/s, representada neste ato pelo prefeito Municipal, MARCELo DE ARA0Jo
AscoLI, brasileiro, casado, portador do RG n.'0o0406049 ssp/Ms e cpF n." 519.s93.991-
87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 1g1, centro, SIDRoLANDIA-M/S - MS, dora-
vante denominada Contratante e         a         cmpresa

insc五 ta 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.. pac―

tuam o presente contrato, cuja celebragdo foi autorizada pelo despacho de homologagao do
processo de Prcgao Presencial I{o or4l2o1E- REGISTRo DE pRF4os, e nos termos da ki
Federal N." 8.666 /93 em sua atuar redagdo, atendidas as cl6usulas e condig6es que se
enunciam a seguir:

cLAusIrLA PRIuEIRA - oBJETo: Aquistgao de veiculo pict-up zero km, para atendcr
as necessldades da secrctaria Munlcipal de Desenvolwlmeato Rural e Meio A.mblente,
com foraeclmento de acordo com as sollcltag6es da Secretarla.

cLAusuLA SEGITNDA - REGIME DE EXECUqAO: O objeto deste contrato serd rearizado por
execugdo indireta.

CLAUSI'LA TERCEIRA . DO PRECO E CONDIqOES DE PAGAIIENTO: D6-SC   CStE CONtT -
to o valor g10bal de RS(

)

s 1o - o pagamento, decorrente da aquisigdo do objeto desta licitagio, sera efetuado
mediante cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratad a, no prazo de ate 30
(trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos produtos, ap6s a apresentagao da
respectiva documentagao frscar, devidamente atestada pelo setor 

"o-p"t"rrt", conforme
disp6e o art. 4o, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b-, da Lein' 8.666/93 e alteraq6es.

s 2'- o crit6rio de reajuste dos pregos contratados ser6. com base no Inciso x do Art. 40, da
Lei Federal N". 8.666/93, em sua atual redagio, e no mesmo percentual e data dos reajustes
determinados pelo 6rgdo competente do Governo Federal, ou da variagio efetiva do custo daprodugdo e preeos atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pregos, ou ain-
da na variagi.o mensal do IPCA [BGE).

S 3" - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resul-ta,tes da incid€ncia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigag6es decorrentes da legis-
lagao trabalhista, fiscal e previdencid_ria a que sujeito.
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$ 4" - Caso se faga necess6ria i retificagio de fatura por culpa do Contratado , o prazo tere
sua contagem suspensa at6 a data de reapresentaqao da fatura ao 6196o, isenta de erros,
dando-se, entao, prosseguimento a contagem.

S 5" - Nao serao quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisigio de Compra;

CLiUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vig€ncia do presente Contrato ser6 at6

_t_t_.
PAR/{GRAFO OffCO: Havendo interesse da Administragao, o presente Contrato poderd ser
prorrogado nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislaqdo pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLAUSITLA QITII|TA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da aquisigao do objeto da pre-
sente licitagio correrao a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente, usuaria da Ata de Registro de Preqos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de
Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condiq6es estabelecidas neste edita.l e ao que disp6e o artigo 62, da Iri Federal
n' 8.666/93 e alterag6es e dotaqdes abaixo descritas:

cLAusuLA sE:rTA - DA FISCALIZAQAO: Cabe ao Contratalte, 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 m6todos e processos de inspegdo, verifrcagAo e controle a serem adotados
pelo Contratentc.

PARAGRAFO OfffCO - O Coutratado permitird e oferecerd condig6es para a mais ampla e

completa fiscaliza96.o, durante a vigdncia deste Contrato, fornecendo informag6es, propician-
do o acesso 2r documentagio pertinente e atendendo ds observagSes e exig€ncias apresenta-
das pela fiscalizagio.

CLAUSULA SETIMA - DAs oBRIGAqOES DO CoIYTRATADo: Constituem obrigag6es do
Cotrtratado, al6m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

Rua Sao Paulo, 964 - Gentro - Fone (6713272-7400 -CEP 79.170-000 - Sidroliindia - M S. ?
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I - Fornecimento do objeto deste contrato, no pra proposto, mediante Requisiqio de com-
pra, e em conformidade com as especificag6es exigidas no Edital e da Ata de Registro de Pre-
90s;

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

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em
decorr€ncia do objeto deste Contrato, bem como as contribuig6es devidas dL Previd€ncia Soci-
al, encargos trabalhistas, pr€mios de seguro e de acidentes de trabalho, transito, e outras
despesas que se fizerem necessdrias ao cumprimento do objeto pactuado;

rt/ - 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 Co[tratantc ou a terceiros;

V - Apresentar, quando solicitado pelo Coatrataate, a comprovagS.o de estarem sendo satis-
feitos todos os seus encargos e obrigag6es trabalhistas, previdencidrios e fiscais;

VI - Responder perante o Coatratattc e terceiros por eventuais prejuizos e danos decorren-
tes de sua demora ou de sua omissdo, na conduqi.o do objeto deste instrumento sob a sua
responsabilidade ou por erros relativos i execugao do objeto deste contrato;

VII - Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omiss6es ou erros na elaborag6o
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos
para o Contrataate;

vIrI - Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fize-
rem necess6rias, no objeto, at€ 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

IX - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes,
juntando c6pia da solicitagio de entrega (requisiq6o);

X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e respon-
sabilizar-se por todos os preju2os decorrentes de infrag6es a que houver dado causa;

xr - Nao transferir em hipotese arguma este instrumento contratual a terceiros.

CL{USULA OITAVA - DAS OBRIGAQoES DO COI|TRATAITTE: CONStitUCM ObrigAgSES dO
Cortrateatc:

I - cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o contratado;

II - Fornecer e colocar a disposigio do contratado todos os elementos e informag6es que se
fizerem necess6rios aos materiais:
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11-PrOpOrciOnar cOndi9oes para a boa consecucao do o● eto deSte contrato;

rV― No面 car, fO....al e tempesivamente o Contratado sobre LTegulattdades Observadas no

cumpttentO dcste COntrat。
;

v - Notificar o coatratado, por escrito e com anteced€ncia, sobre multas, penalidades e
quaisquer debitos de sua responsabilidade;

VI - Fiscalizar o presente Contrato atrav€s do Org6o competente;

CLAUSULA IYoNA - Do LocAL DE ENTRSGA, Do ACEITE, E RECEBIMEIYTo Dos PRo.
DUTIOS: Os objetos/materiais da presente licitagio, relacionados no termo de refer€ncia de-
vem ser entregues nos locais informados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
e Meio Ambiente no prazo de 6o (sessenta) dias, ap6s a solicitagio, 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 especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituigdo uma vez que nio esteja em conformidade com as referidas especilicagdes.

S 2o - O recebimento dos produtos se efetivarA em conformidade com o axt. Z6 dal,ei Federal
n'. 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel pelo orgio
competente, apos a verificag60 da qualidade, quantidade, caracteristicas e especificagS.o do
produto.

$ 3" - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua ut izagio
normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o torne incompativel com as especifica-
g6es, proceder-se-6 a substituigao, no prazo m6ximo de 03 (tres) dias riteis contado da co-
municagd.o da irregularidade pelo 619Ao.

$ 4" - SerS'o recusados os produtos que ni.o atenderem is especificag6es constantes no pre-
96o Presencial n" o14/2or8 e/ou que nao estejam adequados para uso, devendo a contrata-
da proceder d substituigio na forma dos ss I" e 2o desta cldusula, no ptazo mdximo de 03
(tr€s) dias riteis, contado da comunicag5.o.

$ 5" - os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fis-
cal/Fatura discriminativa para a efetivagi.o do seu fornecimento.

$ 6" - Relativamente ao disposto na presente cl6usula, apricam-se, subsidiariamente, as dis-
posiq6es da Lei Federal f a.O7a/9O - C5digo de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA DfJCIIUA _ DAS SAITSoES ADUIIYISTRATTVAS: NOS tCTMOS dO Art. 86 dA I,Ei
Federal no a.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor ina-
dimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustifrcado d.o fornecimento do objeto
deste Contrato, at6 o limite de 2% (dois por cento) do valor total do contrato.

Rua sao Paulo, 964 - centro - Fone (67r r2z2-r4oo -cEp 79.170-000 - sidrorandia - Ms. -4-
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PARiGRAFO riluCO - Pela inexecugeo total ou parcial das obrigagdes assumidas, garanti-
das a pr6via defesa, a Administragio poderd aplicar o coatratado as seguintes sane6es:

I - Advert€ncia por escrito, quando o co[tretado praticar irregularidades de pequena monta;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugio total,
recolhida no pra de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficial;

III - Por infragio de qualquer outra cldusula contratual ni.o prevista nos subitens anteriores,
ser6 aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fomecimento, acumuldvel
com as demais sanqdes, inclusive rescis5o contratual, se for o caso;

lV - Quaisquer multas aplicadas deverS.o ser recolhidas junto ao 6rgio competente no prazo
de ate 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagao oficial, podendo, aind.a, ser descon-
tadas de qualquer fatura ou credito existente a crit6rio do Contrataate.

cLAusuLA DEcmA PRTuEIRA - DA RFSCISAO: A rescisS.o do contrato poderS. ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrita da Administraeao, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da ki Federal n" g.666/93;

II - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagio, desde
que haja conveni€ncia para a Administraqio.

III - judicial, nos termos da legislagdo.

S lo - O Cortratado reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisi.o adminis-
trativa prevista no afi. ZT da Lei Federal n" a.666/93.

S 2o - A rescisSo administrativa ou amigdvel dever5. ser precedida de autorizagio escrita e
fundamentada da autoridade competente.

cLAusuL,A DrjcBIA SEGUI\IDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos
vinculados ao Edital do pregio preseaclal n. O14l2O1g _ Rcglstro de pregos.

cLAusull\ DficIuA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasido da exe-
cuqdo do objeto, sera aplic6vel a L,egislagio pertinente i esp6cie, nos termos do inciso XII do
Art. 55 da Ici n". 8.666/93, em sua atual redaq6o.

cl/iusul"a DficutrA euARTA - DAs ALTERAg6n-s: o presente contrato poder6 ser
alterado, nos casos previstos na legislagdo pertinente, para 4juste de condigdes
supervenientes que impliquem em modificag6es.

PART{GRATo 0nrco - eualquer alteraQao nas condiq6es ora estipuradas neste contrato de-
vera ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais daspartes.
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cLAusIrLA Df,cuuA eIm{TA - DA prrBLIcAqAo Do coIyrRATo: Dentro do prazo regura-
mentar, o cortratarte providenciar6 a publicagio em resumo do presente contrato, na im-
prensa oficial do Municipio.

cLiusuLA DEcruA sExrA - FroRo: o foro do presente contrato ser6. o da comarca de
Sidrol5ndia/MS, excluido qualquer outro.

presente termo, com ,, o"jj lil?"iT",?rl,11i:*" 
do que aqui ficou estipulado rirmam o

Sidrolindla -MS, _ de _ de

Marcclo de ArariJo Ascoll
Prefeito Munlclpal

CONTRATADA
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