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P― Ao PRESENCIAL N0 015ノ 2018-RECISTRO DE… OS
PROC― O ADMINISTRATⅣ O N° 1813ノ2018

PROCESSO LICITATORIO N・ 68ノ 2018

MENOR P― O POR ITEM

OBJETO:CONTRATAcAo DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcAo DE
SERVIcOS  」UNTO  A  SECuARIA MUNICIPAL DE  INFRAESTRUTURA,
HABITAcAo  E  SERヽ ■cOS  POBLICOS,  VISANDO  ATENDER  AOS
ASSENTAMENTOS,CORREDORES DE FAZENDAS E ALDEIAS,BEM COMO ZONA
URBANA DO MUNICIPIo DE SIDROJNDIA― MS,SENDO A(S)MAQuINA(S)DE
PROPRIEDADE   DA   EMPRESA   VENCEDORA   DA   HCITAcAo,
COM OPERADOR,COMBUSTⅣ EL E MANUTENcAo DA MAQIIINA POR CONTA
DA CONTRATADA.

1-  Trator de estcra,com no mlnlno 80 CV,maquha se血 Ova com no m赫 o
10 anos de uso,para uso na h=pcza de gahos c entulhos.

2-   Rolo compactador, com no nllnmlo 10 toncladas, trunimo de100 CV, com
chapa com acoplamento pё  de carne±o,no maxlmo 10 anos de uso,para uso na
conlpacta9ao de casca■ lamcnto ou colnpactacaO de,ias urbanas c rurais.

3-   Ca-30廿 uck,acoplado com pranёha de no nl―o9m de comp血 ento
para transporte de=naquhas pesadas,com no inaxlmo 10 anos de uso.

P亜面 B¨

1-   DA REGENCIA
2-  D00BJETO
3-  DAS CONDIcOES DE PAttCIPAcAo
4-  DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
5-  DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6-  DA PROPOSTA
7-  DO」 ULGAMENTO E CLASSIFICAcAo DAS PROPOSTAS
8-  DA HABILITAcAo E SEU」 ULGAMENTO
9-  DO RECURSO E DAIMPUGNAcAo
10- DA ATA DE REGISTRO DE ttcOS
ll―  DOS USUARIOS DO REGISTRO DE PREcOS
12-  DA PRESTAcAO DE SERVIcO
13-  DA CONTRATAcAo
14- DO PREcO E REVISAO
15- DO PAGAMENTO
16- DAS SANcOES ADMINISTRA■ VAS
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17 - DO CANCEI,.AMENTO DO PREgO REGISTRADO
18- DADOTAQAOORQAMENTAruA
19 - DAS DISPOSIQoES FTNAIS

Anexo I - Termo de Refer6ncia - Especificag6es;
Anexo II - Formul6rio Padronizado de Proposta;
Anexo III - Declaragdo de HabilitagAo;
Anexo IV - Declaragio de Fatos Supervenientes Impeditivos;
Anexo V - Declaragio nos termos do Inciso XXXII do arngo 7" da CF/88.
Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Pregos;
Anexo VII - Minuta do Contrato.
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PREGAo PRESENCIAL N0 015ノ 2018-REGISTRO DE P― OS

IIENOR P― O POR ITEM

o mcIPIo DE SIDROLANDIA‐ MS,atraves dO Departamento dc hdtacao c
Compras, por hte■ ...6dlo de seu Pregoc士 o Oflctal, designado pela Portana n°

647/2017,pubhcada no Dia五 o Ofldaldo Muddが o,tOrna pibhco,para conhechen―
to dos htercssados,que rctta hcitacao na mOda五 dadc― Ao PRESENCLだ L,

tlpo menor preco por item宙 sando fo....ar o Sistcma dc Re」 strO dC Prc9os da Ad‐

llllnstracao hbhca Mumopal para contrata9ocs ituras e de acordo com as cond‐

95eS eStabcleddas neste cdltal e seus anexos

A Abertura da sessb ilicid do processo hcitat6五 o acontecera as 08h00min do dia

24 de ABRIL de 2018.na sala de reuniao dO Dcpartallnento dc LlcltacaO C Com_
pras,na Rua Sio Paulo,N° 964,CENTRO,CEP 79 170-000,SIDROLANDIA― MS.

Caso a scssaO piblica dc Pregao nao stta fmahZada ate as llhoO■ 五n da data pre―

vlsta acima,o Pregoero marcara para O dia seguhte a conunuacaO da sessao pu―

bhca a p価 r das 07h00min,no mesmo endcrcco

Nio havcndo expedlcnte,ou ocorrendo qualquer fato superve」 entc quc impeca a
abertura do ccrtalne na data marcada,a scssao sera,autOmadcarnente,transfedda

para o p面 eむo da nd subsequente, no mesmo horano e local estabelecldo no
preallllbulo deste Edtal,desde que nao haa comuica9ao do Pregoe士 o em contra―

no

O Edltal podera ser obtld。 ,no endereco supracitado,medante o reco■lhento de
guia a scr reuradO no Dep壼 amento de Cadastro e Trlbutacao,10cahzado a_Rua
San上全Caianna n0 244 no valor de RS 30.00(色 にnta reds〕 .sendo este o custo da
reproducao,Ou tambem pOdcra ser vlsuallzado e bttado no Site da Prefeitura Mu―

五ci⊇al,htpp://― sidr。lan(五a ms.gov br/no■nk“ Icltac5es"

1. DA RDGENCTA LEGAL

1.1 Lei Federal f 8.666 /93 e alterag6es;
1.2 Lei Federal no 70.52O /02;
1.3 Lei Federal n'8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n" 123/06
1.5 Lei Complementar n" I47 /14
1.6 Decreto Municipal n" I 13 / 13
1.7 Demais disposig6es contidas neste Edital
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2. DO OBJETO DA LTCTTAqAO

2.1 - O objeto da presente licitag6o 6 a selegdo da proposta mais vantajosa para a
administragdo priblica, objetivando o registro de pregos para Contratagdo de
empresa especializada para prestaeao de servigos junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Priblicos, visando atender aos assentamentos,
corredores de fazendas e aldeias, bem como zona urbana do Municipio de
Sidrol6ndia - MS, sendo a(s) mdquina(s) de propriedade da empresa vencedora da
licitagdo, com operador, combustivel e manuteneeo da mAquina por conta da
contratada, com prestaqao de servigo prevista para 12 (doze) meses.

2.2 - O Registro de Pregos ser6 formalizado por intermddio da Ata de Registro de
Pregos, na forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II e para efeito de registro por unidade de
preeo.

2.4 - Os pregos registrados neste procedimento ter5.o validade de l2(doz*l meses, a
partir da data de publicagdo do extrato da Ata de Registro de Pregos.

3. DAS CONDTq6ES DE PARTTCTPAQAO

3.1 - Poderdo participar deste Pregflo quaisquer licitantes que:

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

3.L.2 - Atenda os requisitos e eig€ncias constantes deste Edital e seus anexos;

3.1.3 - Para credenciamento neste PREGAO, serA exigido o Certilicado de Registro
Cadastral (CRC), compativel com o objeto da licitagdo, devendo o requerimento e a
relagdo de documentos serem protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura das
07:00hs as 11:00hs de segunda-feira a sexta-feira, at€ o terceiro dia ritil anterior a
data de abertura dos envelopes;

OBS: Nio ser6,o aceitos os documentos enviados via correio ou e-mail.

3.1.4 - Para assinatura do Contrato serd exigido comprovagdo de propriedade do
maquin6rio;

3.2 - Nio poderao concorrer neste Preglo:

PACINA:

ASS:
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3.2.1-Cons6“」o de cmpresas,qualquer que saa sua foma de consutui9aO;

3.2。 2-Empresa que estcia Suspensa de p面cipar dc hchacaO realレada pelo Muni
cipio de Sidroセ 逮lda―MS

3.2.3-Empresa declarada undOnea para ldtar ou contratar com a Ad赫stracao
Piblca Municipal,enquanto perdurarem os moい os da punicao;

3.2.4-D士 eta ou m出[etamentc,empresa ou f― a mercan」l indwidual consituida
por semdor ou ttgente de 6rgぉ Ou enddade contratantc ou responsavel pela hd―
ta9め,nos te....oS dO art 9° ,Inciso IⅡ ,da bi Federal n° 8666/93;

し

4.DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante
deverd enviar um representante munido de documento que o credencie d participa-
gdo, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no hor6rio indicado no
preAmbulo deste Edital, identifrcar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-d mediante a apresentageo dos seguintes documen-
tos:

4.2.1 - No caso de diretor, s6cio ou proprietirio da empresa llcttante que com-
p€rrecer ao local, devera comprovar a representatividade por meio da apresentaqao:
de ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleigao d.e seus
administradores, devidamente registrados na Junta comercial ou no cart6rio de
pessoas juridicas, conforme o caso (c6pia autenticada na forma do subitem g.4),
caso em que o Pregoeiro podera autentica-r a partir do original, no momento do cre-
denciamento.

4-2-2 - Tatatdo-se de procurador devera apresentar instrumento priblico ou par-
ticular de procurageo, com firma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos
para formular ofertas e lalces de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante para
a outorga.

4.2'3 - cada credenciado poderd representar apenas uma ricitante, sarvo, nos ca-
sos de representagao para itens distintos.
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4.3 - No momento do credenciarnento dever6 ser apresentada DeclaragSo de Habili-
tagdo conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4'da Lei Federal n"
lO.52O /2OO2, dando ci€ncia de que cumprem plenamente os requisitos da habilita-
96o, podendo o credenciado ou representante preencher a declarag5o no momento
da abertura da sessdo.

4.4 - A empresa licitarrte somente poder6. se pronunciar atravds de seu represen-
tante credenciado e ficarA obrigada pelas declaragdes e manifestag6es do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que n6o se credenciat perante ao Pregoeiro e

Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficari im-
pedido de participar das fases de lances verbais, de negociagdo de pregos, de decla-
rar a intengao de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a
reuniS.o de abertura dos envelopes Proposta ou Documentag5o relativa a este Pre-
gao, caso em que ser6 mantido o seu prego apresentado na proposta escrita, para
efeito de ordenagio das propostas e apuraQao do menor prego.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do att, 72 da
Lei Complementar f 123/06 e devido A necessidade de identifrcagdo pelo Pregoei-
ro, dever6.o credenciar-se acrescidas das express6es "ME" ou "EPP'a sua firma ou
denominagdo, a ser expedido em data ndo superior a 30 (trinta) dias.

4.7 - CRC - Certificado de Registro Cadastral;

4.8 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, ca-
ractenzard rentncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefi-
cios da Lei Complementar n' 123/06 aplicdveis ao presente certame;

4.9 - O representante poderd ser substituido por outro devidamente cadastrado;

4.1O - Cada credenciado poder6 representar apenas uma licitante;

4.11 - A nao apresentagio ou a nio incorporagio do documento de credenciamento
ndo inabilitara a ficitante, mas impedira o representante de manifestar-se e respon-
der pela mesma.

4.12 - Caso o proponente nao compareea, mas envie toda a documentagao necessa-
ria dentro do prazn estipulado, participar6 do Pregdo com a primeira proposta apre-
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sentada quando do nucio dos trabahos,devendo estar dente quc estara renunci_

ando a fasc delance,de negoda9お e a interpod9■o de recursos

し

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - At6 o dia, hordrio e locais fixados no pre6mbulo deste Edital, a licitante deverd
apresentar i Equipe de Apoio, juntamente com a Declarag5o de Habilitaqdo (con-
forme Anexo III), a proposta escrita e a documentaqS,o, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, al6m da razdo social do licitante, se os mesmos ndo forem
timbrados, os seguintes dizeres:

PREFEITIRA MUNICIPAL DE
SIDROLANDIA‐ MS

PREGAO PRESENCIAL N0 015/2018
RECISTRO DE ttOS
ENVELOPE PROPOSTA

PREFEITI]RA MI'MCIPAL DE
SIDROLANDIA. MS

PRDGAO PRESENCT.AL N. O15/2O18
RTGTSTRO DE PRT9OS

ENVEIOPE DOCIruENTAQAO

し

6.DA PROPOSTA DE PREcOS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverA ser apresentada com as se-
guintes informag6es e caracteristicas:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de prefer€ncia, redigida com cla-
reza, sem emendas, rasuras, acr6scimos ou entrelinhas, devidamente datada e as-
sinada, como tamb6m rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotae6es alternati-
vas.

6.L.2 - A licitante deverd indicar o prego unitdrio por item, conforme Anexo II deste
Edital, e ao final com a indicagdo do total geral da proposta, em algarismo ou por
extenso, os preqos para prestagao de servigo, deverS.o sob pena de desclassificagdo
respeitar o limite de Preqo estabelecido no Termo de Referencia, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente sereo aceitos pregos cotados em moeda nacional, ou seja, em Real
(R$), em algarismos ardbicos.

6.1.4 - Nos pregos cotados dever6.o estar inclusos todos os custos diretos e indire-
tos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes da pres-
taQao de servigo, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser con-
cedidos.

グ
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6.1.5‐ Os pre9os deverm scr cotados com,no ln動 o,duas casas decmis,p6s―
vlrgula,sob pena de desclass五 cacao

6.1.6‐ O valor do item i」o....adO DEVE SER INFERIOR OIIIGUAL AO VALOR DE
REFERENCn DO RESP― IVO ITEM,confo._.e Anexo l deste Edtal.

6。 1.7‐ A■ltina foha deveri estar ca―bada com o CNP」/MF da empresa■citan―

te.

6.1.8-A prestacio de sem9o sera cOnfOnne solcttacao da secretaia de lntaesm―

tura, Habita9ao e ScM9os Piblcos,nao podendo ultrapassar 24 1inte e quatro)
horas ap6s a soudtacao

6.1.9‐ Deve mfO....ar O prazo de valdade da proposta,que nao podera ser infe五or a

60(sesSCntal das,Contados da data de abcrtura dos envelopes de proposta.

6。 2‐ A apresenta9お da proposta imolcara plena aceita9ao,por parte da hcitante,

das condL95es estabelecidas neste edtal.

6.3 ‐ Ё de httta responsab止dade da proponente o preco e dcmas cond95es
apresentadas

6.4‐ Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.18c61.9,nお este」 nm mdca―
dos na proposta, os mcsmos serao conslderados como aceitos pcla五 citante para
efeito de julgamento

6.5‐ Nお se adn丘」ra prOposta elaborada em desacordo coltrl os te■ ■■■os deste Edtal,

ou quc apresentar precos u五tadOs hexcquiveis,sunb61icos,inds6五 os ou de valor
zero,hcotlllpativels com os pre9os dc msumos e sal島 dos de mercado acrescido dos
respecivos encargos.

6.6‐ As Propostas de Precos poderao ou nao cOntemplar a tota■ dade dos quandta―
tlvos flxadOs para cada ltem constantc do Ancxo l deste edltal

7. DO JTTLGAMEI{TO E CLASSTFTCAQAO DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no predmbulo deste Edital, ser6 aberta sessio
publica para processamento do Preg6o, iniciando-se com o credenciamento dos in-
teressados em participar do certane e recebimento dos envelopes com propostas
escritas e documentagio de habilitagdo.
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7.2 - O Pregoeiro procederA d abertura do Envelope noOl, contendo a Proposta de
Pregos ordenando-as em ordem crescente de pregos e, em seguida, fard uma an6lise
pr6via dos pregos, observando a exatid6o das operag5es aritrn6ticas que

conduziram ao preQo total, procedendo-se 6s correg6es de eventuais erros, tomando
como corretos e adotando como crit6rio de aceitabitdade o prego oUnltirlo por
Item'.

7.3 - Durante o julgamento e an6lise das propostas, serd verificada, preliminarmen-
te, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos nes-
te Edital.

7.4 - Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionard
as propostas para fase de lances, observando os seguintes crit€rios:

af classificar6 a licitante autora da proposta de menor preqo por item e todas aque-
las apresentadas com preqos sucessivos e superiores em at6 57o (cinco por cento),

em relagio ao menor prego ofertado, disposto em ordem crescente, pzra que os re-
presentantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais, nos termos
do Artigo 44,$2" d,a Lei Complementar 723 /2006.

bf nio havendo pelo menos 03 ftres) propostas na condigdo definida na alinea anterior,
ser6o selecionadas as propostas que apresentarem os menores pregos, atd o mdximo
de 03 (tr6s), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pregos oferta-
dos, observado o subitem 6. 1.6;

cf havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de

lances realizarem-se a o sorteio para defrnir a ordem da apresentagdo dos lances.

7.4.1 - No caso de empate nos pregos, serdo admitidas todas as propostas emPata-
das, independentemente do nrimero de licitantes.

7.5 - O Pregoeiro convocarS. as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a
apresentagao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decres-
centes, iniclando-se pelo autor da proposta de malor prego, seguindo-se das de-
mais em ordem decrescente de valor.

7.6 - O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderd estabelecer o intervalo minimo
entre os lances, para agSlizar a sessao.



P,4.GINA: lCl

ヽ

PREFEITURA. MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/IvIF: 03.50 I .574/000 l -3 I

?.7 -Na frse de latces verbals seri permitido o uso de celulares pelos represen-
tantes para eventuais consultas telefdnicas, os quais dispordo at6 o m6ximo de 03
(trds) minutos, por consulta.

7.8 - Em observdncia d Lei Complementar Federal n"l2312006 de 14.12.2006, ta
presente licitagao ser6 assegurada, como crit€rio de desempate, prefer€ncia de con-
tratagao p€rra as microempresas e empresas de pequeno porte,

7.8.L - Entende-se por empate aquelas situag6es em que as propostas apresenta-
das pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores al€ 5o/o

(cinco por cento) i proposta mais bem classificada.

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

7.9.L - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ser6

convocada para apresentar nova proposta, inferior dquela considerada vencedora do

certame, to prazo m6ximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances,

sob pena de precluslo.

7.9,2 - Ndo ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital,
serd.o convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do

subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem classi-ficat6ria, para o exercicio do mesmo di-
reito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal rr'123/2006 de 14.12.2006l.

?.9.3 - Na hip6tese 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"12312006 de 14.12.20061.

7.1O - A desist€ncia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,

implicarA a exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e a manutengdo do til-
timo prego apresentado pela licitante, para efeito de ordenagdo das propostas.

7.11 - Ndo poder6 haver desist€ncia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente is penalidades previstas neste Edital.

7.12 - N5o havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, serd
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio
de MENOR PRTCO POR ITEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.l2,pata fins de celeridade do processo, serA
aberto o envelope de habilitagio do licitante vencedor.

し
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7.14  ‐Sc a proposta ordenada como a de prlllllero mehor pre9o for desclass逓 ca―

da,tente ao desatenaimentO das especnca95es“ 面 cas e対」das neste Edital e

seus anexos,e pela analse dc nmostras que poderao ser sOlidtadas,ac五 t6五o do

6rgao lcitador,o Pregoe士 o proccdera a analse da proposta colocada em segundo

lugar,e ass17n suCesslvalnentc,rcspeitada a ordem de classica9aO,ate que uma

atenda as e対 gcndas.

7.15 ‐Declarada a vencedora da lcita9叡 )e naO havendo mterpod9お de recurso

ou so五dtaFo de amostras,o Pregoeむ o fara a adiudCa9aO dO ObJeto a vencedora,

com unediata cmlssao da cOtta9ao,que dsc― mara e dOcutnentara as cOnd_

96es especiEcas para a contat∞ うo

し

8. DA IIABILITAQAO E SEU JI'LGAMENTO

8.1 - Para habilitagao neste Pregdo, ultrapassada a fase de lances e negociagdo com
a Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverA
comprovar, mediarrte apresentaeao no ENVELOPE n." 02, os documentos a seguir
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de prefer€ncia, na
seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na confer€ncia e exame
correspondentes:

8.1.1 - Documentagao relativa a HABILITAQAO flTRiDICA:

al Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
bl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterag6es ou a
respectiva consolidagdo, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por aQ6es, acompanhado de documento
de eleiqio de seus administradores; ou ainda
cl Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova
de eleigdo da diretoria em exercicio.
d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa juridica como s6cia
junta-se para a habilitagio o CNPJ da respectiva empresa.
e) Decreto de Autorizageo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro de autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Obs: os docuaeatos constaates no ltem aclma poderAo set dispensados caso
teaha sldo apreseatado na etapa de credenclaoento.

ll
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A.1.2 - Documentagao relativa a REGITL/IRIDIIDE FISCAL e TRABALIIISTA:

al Prova de inscrigio no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Minist6rio da
Fazenda (CNPJ/MF);

bl AftrarA de Locallzagio e Funcionamento ou Nvar6 de Llcenga e Funclona-
melto, expedida pelo 6rgio competente da esfera Estadual ou Municipal da sede

da licitante, para exercer atividade pertinente ao servigo licitado, que esteja dentro
do ptazo de validade;

cl Prova de inscrigio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao rarno de atividade e compativel com
o objeto licitado;

d| Certiddo Negativa de Ddbitos relativos a Tributos Federais e i Divida Ativa da
Uni5.o, e INSS emitida pelo Ministerio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazerrda
Nacional / Receita Federal do Brasil);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Ptiblica Estadual (Certid6o Negativa de

D6bitos Gerais, compreendendo todos os tributos de compet€ncia do Estado),
emitida pelo 6rgdo competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa
licitalte, na forma da Lei.

ft Prova de regularidade frscal com a Fazcnda Municipal, onde for sediada a empre-
sa, com validade na data da realizagio da licitagdo.

gf Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), fornecido pela Caixa Econ6mica Federal, de acordo com a Lei n.'8.O36, de

11 de maio de 1990.

hl Prova de inexist€ncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagao da CertidAo Negativa de Ddbitos Trabalhistas (CNDT), ex-
pedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com a Lei n." 12.440, de

07 de julho de 20 I 1.

8.1.3 - DOCTTMENTAqAO REL/rrrVA A gUer,rrrCaqAO TfjC$rCA:

8.1.3.1 - Atestado de Capacldade T6calca, fornecido por pessoa juridica de direito
pfblico ou privado, declarando que a licitante executou ou esta executando satisfa-
toriamente servigos pertinentes e compativeis ao objeto desta licitagdo, devendo in-
formar o nivel de satisfagAo com a execuqao dos mesmos.

/
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I - Para atender o disposto acima 6 necessSrio que o Atestado permita a identifica-
Qao da pessoa que o est6 emitindo, portanto, deverd ser apresentado em papel tim-
brado do emitente ou conter razdo social, CNPJ, enderego, telefone e com identffica-
gdo do signat6rio e assinatura do responsdvel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, nao serao con-
siderados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial
da empresa proponente;

a) Ser6o consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da em-
presa proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa pro-
ponente ou que tenham pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica
que seja s6cio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necess5.rios e suficientes
para a comprovagdo da qualificagdo t6cnica exigida e, se possivel, indicar com mar-
ca texto os itens que comprov€rio as exig€ncias.

4.1.3.2 - Toda empresa contratada antes do inicio dos trabalhos deve apresentar os
seguintes documentos:

I- PPRA - Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (apresentar em 3O dias ap6s
inicio de atividades) e implementar com evid€ncias de ag6es no cronogrzrma;

II - PCMSO - Programa de Controle Mddico e Saride Ocupacional (apresentar 30
dias ap6s inicio das atividades) e implementar com apresentag6o de evid€ncias tri-
mestralmente;

8.2 - DocrrMENTAqAo RELATTVA A euAuFrcAeAo DCoNOMrCo-FTNANCETRA
a) Balango patrimonial e demonstrag6es contabeis do riltimo exercicio social, jA

exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagAo finan-

ceira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provi-

s6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais

de 3 (tres) meses da data de apresentaeao da proposta. Devendo vir acompa-

nhadas de c6pia dos termos de abertura e de encerramento do Liwo Di6rio do

qual foi extraido, contendo o ntmero de registro da Junta Comercial, bem como

a identificagio da assinatura do titulat ou representante legal da empresa e do

contabilista respons6vel pela escrituragio.
13
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a.1) Quando se tratar de pessoa juridica constituida sob a forma de sociedade

an6nima, admitir-se-6 a apresentaeao do balango patrimonial devidamente re-

gistrado, acompanhado de c6pia da respectiva publicag6o em Di6rio Ofrcial.

a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercicio social de existdncia de-

vem cumprir a exig€ncia contida no inciso I, mediante a apresentaglo do Balan-

go de Abertura ou do riltimo Balango Patrimonial levantado'

a.3) Somente serdo v6lidos o Balango Patrimonial e Demonstrag6es Cont6beis do

Oltimo exercicio financeiro.

a.4) Poderio ser exigidas das empresas para confrontagao com as Demonstra-

g6es Contdbeis, as informag6es prestadas d Receita Federal.

b.l) A an6lise da qualificag6o econ6mico-financeira serA feita da seguinte forma:

b.2) Solv€ncia Geral (SG)

Onde:

l. SG= Ativo Total

2. Passivo Circulante + Passivo Exigivel i Longo Prazo

b.3) Estarno habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem re-

sultado maior a 1 (um) no indice(SG).

8.2.1 - Certidio negativa de faldncia ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica;

A.2.2 - Declarag6.o, observadas penalidades cabiveis, de superveni€ncia de fatos
impeditivos da habilitagio, conforme Anexo IV deste Edital.

8.2.3 - DeclaragAo da licitante de que nio 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 condigd.o de

>1
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apretdiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7" da
Constituigio Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

8.2.4 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por
6196o priblico, deverdo estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais
que nao conste expressamente seu przrzo de validade, considerar-se-ao v6lidos por
60 (sessenta) dias contados da data de sua emissio.

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

af em nome da licitante e, preferencialmente, com nrimero do CNPJ e com o

endereEo respectivo;
b| se a licitante for matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
cl se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da f ial,
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 c6pia, autenticado por cart6rio competente ou pelo
Pregoeiro, ou publicaqdo em 6196o da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos de habilitagdo poderao ser autenticados pelo Pregoeiro ou
pela Equipe de Apoio a partir do original ate is 11: 00 horas do tiltimo dia titil que

anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e DocumentagAo;

8.4.2 - Serio aceitas somente copias legiveis;

8.4.3 - Ndo serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4 - O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver drivida e julgar necess6,rio.

8.5 - Com relagdo A documentagS.o de regularidade fiscal, sendo a licitante mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverdo apresentar todos os
documentos exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restriqao (art. 43
da Lei Complementa.r Federal rf 123 /2006 de A.12.2006l.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte,
e havendo alguma restrigao na comprovagio da regularidade fiscal, ser-lhe-6. asse-
gurado o prazn de 5 (cinco) dias riteis, com termo inicial a partir da publicag6o do

づ
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aviso de resultado, prorrogdveis por igual periodo, a critCrio da Administragao PU-

blica, atrav6s do Pregoeiro, para a regularizagdo da documentaQao, pagamento ou
parcelamento do d6bito, e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa ($ 1" do art. 43 da Lei Complementar Federal
n" 123 /2006 de 14.12.2006 alterado pela lci Complementar Federal 147 de 07 de

Agosto de 2014).

8.5.2 - A ndo regularizagdo da documentaQao, no praz.o concedido, implicard deca-

d€ncia do direito A contratagao, sem prejuizo das sangSes previstas no art. 81 da

Lei Federal n' 8.666 /93 de 21.O6.1993, sendo facultado d AdministragSo convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classilicagdo, p€ua a assinatura do con-

trato, ou revogar a licitagAo ($ 2' do art. 43 da Lei Complementar Federal

n" r23 / 2006 de 14. 12.2006).

8.6 - Ap6s examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de

habilitagio das licitantes, mediante confronto com as condigfies deste Edital, serdo

desqualificados e nao aceitos aqueles que n6o atenderem is exig€ncias aqui

estabelecidas.

8.? - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderd fixar-lhes o
ptazo de 08 (oito) dias riteis para a apresentagio de novos documentos escoimados

das causas referidas no ato inabilitat6rio.

8.7.1 - Ser6o eigidos para reapresentag6o apenas os documentos desqualificados e

n6o aceitos;

8.?.2 - As ficitantes poderio abdicar do pram estabelecido, de comum acordo.

9.DO― URSO E DA IIIPUGNAcA0

9.1 - Qualquer interessado poderd, at6 02 (dois) dias fteis antes da data fixada
para abertura da sessSo de processamento do Pregdo, solicitar esclarecimentos,
provid€ncias ou impugnar o presente Edital, sob peoa de decad€ncia de faz6-lo
administrativamente.

9.2 - No caso de impugnagio a petigao dever6 ser protocolizada no Protocolo Geral
do Municipio contendo os documentos necesserios para a perfeita identifrcagdo da
impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a verifrcagAo da
capacidade de representagdo do signat6Lrio, sob pena de ndo conhecimento;

〃
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9.3 - Acolhida a impugnagdo ao ato convocat6rio, ser6 designada nova data para
realizagdo do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se
houverem.

9.3.1 - Nao sendo possivel a decisdo administrativa pertinente antes da data fixada
pata a realizagao deste Pregio, deverd o impugnante participar normalmente do
certame ate que haja o mErito relativo a impugnag6o.

9.4 - A manifestagdo da intengao de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverA
ser feita ao Pregoeiro imediatamente ap6s a declarageo do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestagio explicitard, necessariamente, a motivagio
consistente que ser5 liminarmente avaliada pelo Pregoeko, o qual decidird pela sua
aceitaeao ou nao.

9.6 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengdo de interpor recurso
pela licitante, implicard na decad€ncia desse direito, podendo a o pregoeiro
adjudicar o objeto d (s) licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Arlmilido o recurso, a licitante tere o prazo de 03 (tr6s) dias iteis para a
apresentaqao das raz6es recursais escritas, dirigidas o pregoeiro, e estara disponivel
is demais licitaltes classilicadas, para impugn6-lo ou ndo, apresentando suas
contrarraz6es em ate 03 (tres) dias riteis, contados do t6rmino do ptazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartdrio dos autos do pregio.

9.8 ' As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) frcario intimadas a faz€-
lo desde a reuniao de realizagdo deste Preg6o.

9.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receber6. o recurso, declarando o seu efeito
suspensivo, e encaminhard i Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a
decisS'o proferida pela autoridade competente respons6vel pela homologagio da
licitag5.o.

9.1o - o provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente
implica teo somente a invalidagdo daqueles atos que ndo sejam passiveis de
aproveitamento.

9.11 - Ap6s decididos os recursos e constatada a regu.laridade dos atos
procedimentais, a autoridade competente poderd adjud.icar o objeto do pregdo d
licitante vencedora, e em consequCncia homologar o procedimento licitatorio.
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10. DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

1O.1 - Homologada a licitagdo serd formalizada a Ata de Registro de Pregos,
documento vinculativo obrigacional de servigo, onde constarao os pregos a serem
praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se
convocadas, vierem celebrar contrato para prestagao de servigo, nas condig6es
definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas
que aceitarem prestar servigos pelo prego do primeiro menor prego, obedecido i
ordem de classificagio e os quantitativos propostos.

1O.2 - O Pregoeiro convocard formalmente as prestadoras, com anteceddncia
minirna de 03 dias riteis, informando o local, dia e hora para a reunido e assinatura
da Ata de Registro de Pregos.

LO.2.L - O prazn acima citado poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Cornissio de Licitagdo.

lO.3 - Colhidas ds assinaturas, o Departamento de Licitag6es e Compras
providenciarA a imediata publicagio da Ata no Didrio Oficial do Municipio.

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

1O.5 - Caso a prestadora primeira classilicada, ap6s convocaeao, neo compzuecer
ou recusar assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele
previstas neste edital, o Pregoeiro convocar5. as demais licitantes, na ordem de
classificagSo .

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

1O.7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame terA a vig€ncia l2(doze)
meses, a contar da data de publicagio de seu extrato.

11.1 - A Ata de Registro de Pregos ser6 utilizada pela Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, Habitagdo e ServiQos Uranos na qualidade de Usu6rias da Ata.

DA ATA DE RBGISTRO DE PRF4OS

タ
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11.2 - CaberA a Usu6ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo

controle do cumprimento de todas as obrigag6es relativas a prestagao, inclusive
aplicag6o das sang6es previstas neste edital.

11.3 - As Usu6rias da Ata deverdo informar ao Orgdo Gerenciador do Sistema de

Registro de Pregos, do ndo comparecimento da prestadora para a retirada da nota
de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando ?r convocag6o

dos remanescentes e aplicagao das penalidades cabiveis ao prestador faltoso.

11.4 - Poderd utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgao ou entidade

de outros municipios que nao tenha participado do certame, mediante pr6via

consulta ao 6rgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos deste Municipio.

11.4.1 - As Ades6es previstas na forma do item acima ndo poderao exceder ao

quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para

o 6rgdo gerenciador e 6rgaos participantes, independente do nfmero de 6rg6os nio
participantes que aderirem.

11.5 - O Registro de Pregos ser6 formalizado por interm6dio da Ata de Registro de

Pregos, na forma do Anexo VI, nas condig6es previstas neste edital'

11.6 - O Municipio de SidrolAndia ndo se obriga a firmar contrataQ6es oriundas do

Sistema Registro de Pregos, frcarrdo-lhe facultada a utilizagio de outros meios para

prestagAo de servigo, respeitada a legislagdo relativa ds licita96es, sendo assegurado

ao benefrci6rio do Registro de Pregos preferEncia em igualdade de condig6es.

12.DA P― TAcAO DE SERVIcO,DO LOCAL DO SERIcO,ACEITE E REC'
BIMENTO

L2.l - Cada servigo devera ser efetuado mediante solicitaqdo por escrito,

formalizada pela Secretaria do Municipio de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos

Prlblicos dela devendo constar: a data, o valor unitario, a quantidade, o local para a
prestaeao de servigo, o carimbo e a assinatura do responsdvel, sendo efetuada
diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade
superior, contendo o nrimero de refer€ncia da Ata.

12.2 - A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficarA (6o) obrigada(s) a atender as ordens
de prestagSo de servigo dentro do prazo de validade do registro.

19
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t2.A - O local do servigo serA estabelecido em cada Ordem de prestagao, 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 - A prestagS.o de servigos se efetivara, em conformidade com os erts.73 a76
dal*i,8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

af Provisoria:nente, para efeito de posterior verificagdo das especificag6es, mediante
"Termo de Aceite Provis6rio";

bl Definitivamente, ap6s a verilicagdo da prestagdo de servigo, e conseqt:rente
aceitagdo pela equipe responsdvel, to prazo mAximo de 05 (cinco) dias, mediante
"Termo de Aceite Definitivo".

L2.3.2 - Serio recusados os servigos que nao esteja em condig6es e que nao
atendam as especilicag6es constantes neste edital.

12.4 - A prestagio de servigo serd conforme solicitagdo da Secretaria de Infraestru-
tura, Habitagao e Servigos Priblicos, ndo podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a solicitagSo.

12.5 - Caso a(s) prestadoras(s) classilicada(s) em primeiro lugar ndo receber ou n5.o

retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no praz'o de 05 (cinco) dias
riteis, a Administragdo convocar6. a segunda classi.ficada para efetuar a prestagao
de servigo, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos
faltosos as penalidades cabiveis.

L2.6 - A segunda classilicada s6 poderd prestar servigo i Administragio quando a
primeira classifrcada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.7 - Os servigos, objeto desta licitagio, dever5o ser realizado acompanhado de
notas fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagio, dela devendo
constar o nrimero da Ata de Registro de Pregos, o servigo, o valor unitario, a
quantidade, o valor total, a16m das demais exig6ncias legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente,
no que couber, as disposig6es da Lei n' 8.078 de LL/O9/9O - C6digo de Defesa do
Consumidor.

l2.LO - As despesas relativas a prestageo de serviEo correrao por conta exclusiva da
usuSria da ata.
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13. DA CONTRATAqAO

13.1 - As obrigagSes decorrentes da prestagao de servigo constantes do Registro de
Pregos serdo firmadas com o Municipio de Sidroldndia, observada as condig6es
estabelecidas neste edital e no que disp6e o art.62 da Lei Federal n".8.666/93, e

serd formalizada atrav€s de:

al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a prestaeao na.o envolver
obrigagdes futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de prestaqio, qualdo
presentes obrigag6es futuras.

13.1.f - A Ata de Registro de Pregos (Anexo M) 6 parte integrante deste edital, cujas
condigSes deverao ser mantidas na sua integralidade.

13.2 - O prara para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata serd de
05 (cinco) dias riteis, contados da convocagS.o.

13.3 - Os quantitativos de servigos serao os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observard.o obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro
de Pregos.

13.4 - A licitante vencedora n6o poderd subcontratar subempreitar, ceder ou
transfert, total ou patcialtnente o objeto da presente licitagio.

14. DO PRF,gO E REI,ISAO

14.1 - Os pregos registrados serao fixos e irreajustdveis durante a vig€ncia da Ata
de Registro de Pregos.

14.2 - Na ocorr6ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o Pregoeiro notificarS. a prestadora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando A negociagdo para a redugdo de pregos e sua adequagdo ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociag6o de reduq6o dos pregos, o Pregoeiro
formalmente desonerard a prestadora em relagdc ao item e cancelarA o seu registro,
sem prejuizos das penalidades cabiveis.
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L4.4 - Simultaneamente procederd a convocaqao das demais prestadoras,

respeitada a ordem de classificagao visando estabelecer igual oportunidade de

negociagdo.

14.5 - Na ocorrdncia de cancelamento de registro de prego para o item poderA a

Prefeitura Municipal de Sidroldndia - MS, solicitar nova licitagdo para a prestagdo

de servigo, sem que caiba direito de recurso.

15.DO PAGAMENTO

15.1 - O pagarnento, decorrente do servigo desta licitaqdo, ser6 efetuado mediante

cr6dito em conta corrente ou cheque, no pra.zo de 30 (trinta) dias, contados da pres-

tagao de servigo, ap6s a apresentaeao da respectiva documentagSo fiscal'

devidarnente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso XIV,

alinea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alinea "b", da ki n'8'666/93 e

alterag6es.

15.2 - Os pagamentos somente ser6o efetuados ap6s a comprovag6'o, pela(s) pres-

tadora(s), de que se encontra regular com suas obrigagSes para com o sistema de

seguridade social, mediante a apresentagdo das certiddes Negativas de D6bito com

o INSS e com o FGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da Cobranga, este serd devolvido e o

pagamento ser6 sustado para que a prestadora tome as medidas necess6rias,

passando o praza para o pagamento a ser contado a partir da data da

reapresentagao do mesmo.

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o

Departamento de Compras, a seu crit6rio, poder6 devolv€-la, para as devidas

correg6es, ou aceitd-la.

15.5 - Na hip6tese de devolugio, a nota frscal/fatura serA considerada como nao

apresentada, para fins de atendimento das condig5es contratuais.

15.6 - Na penddncia de liquidagAo da obrigagio financeira em virtude de penalidade

ou inadimpl€ncia contratual o valor serd descontado da fatura ou cr6ditos

existentes em favor da prestadora.

15.7 - A Administragao Municipal nao pagar5., sem que tenha autorizagao pr€via e

formal nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por

terceiros, sejam ou ndo instituigdes financeiras'
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16.8 - Os eventuais encargos finalceiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservAncia, pela Prestadora de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva
responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na
hip6tese de mora por parte da contratante.

16. DAS SANqoES ITDMTMSTRATTVAS

‐

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa
da prestadora 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, IicarA a prestadora, a juizo do 6rgio
Gerenciador do Sistema de Registro de Pregos, sujeito is 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 - Suspensdo tempor6ria de participagio em licitagio e impedimento de contratar
com a administragao por prazo de at6 O5 (cinco) anos.

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

16.3 - Por atraso injustilicado na execugao do objeto:

I - Multa morat6ria de l% (um por cento), por dia ritil, sobre o valor da presta€o
em atraso at6 o d6cimo dia;
II - Rescisdo unilateral do contrato se for o caso, ap6s o d€cimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do prego registrado.

16.4 - Por inexecugio total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de
prestagao de servigo:

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

II - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor correspondente i parte nao cumprida
ou da totalidade do servigo nao executado pela prestadora;
III - Suspensio tempor6ria de participagdo em licitagio e impertirnento de contratar
com a adrainistragao por prazo de at6 05 (cinco) anos;
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IV - Declarag1o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeao
Publica Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniqio ou
at6 que seja promovida a reabilitagio perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderd ser aplicada
juntamente com as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem
prejuizo da rescisdo unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses
prescritas nos art. 77 a80 da Lei Federal n'8.666/93.

16.6 - Apresentagdo de documentagio falsa, nio manutengao da proposta e

cometimento de fraude fiscal, acarretar6r sem prejuizo das demais cominagdes
legais:
I - suspensdo temporSria de participagdo em licitagio ou impedimento de contratar
com a Administragao de at6 O5 (cinco) anos e descredenciamento do Certifrcado de
Registro Cadastral deste Municipio.

16.7 - A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no
prazo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis contados da notificagdo ensejare tamb6m a
aplicagAo da pena de suspensio tempor6ria de participagio em licitagdo ou
imper{imento de contratar com a Administrag5o Priblica deste Municipio, enquanto
ni.o adimplida a obrigagdo.

16.8 - Fica garantido a prestadora o direito pr6vio da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazn de 05 (cinco) dias rlteis, contados da notificagdo ou
publicagdo do ato.

16.9 - As penalidades somente poderdo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagio do principio da proporcionalidade, em raz6o de
circunst6ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas
por escrito e io pra?n m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que for notificada
da pretensd.o da Administragio Ptblica deste Municipio da aplicagio da pena.

16.10 - As penalidades aplicadas ser6o, obrigatoriamente, anotadas no Certificado
de Registro Cadastral deste Municipio.

16.11 - Competird a Secretaria de Infraestrutura, Habitagio e Servigos Urbanos, na
qualidade de detentora da Ata de Registro de Pregos a aplicagdo das penalidades
previstas no subitem 17.1 e seus incisos, e no inciso 1ll, subitem 17.3.

24
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16.12 ‐ A penattdade estabelecida no mdso HI do subitem 16.4 seri de
competmda cxcluslva da autoHdade mtta da Prentura Municipal de
Sidrol`ヒ1(五a‐ MS, facultada a―pla defesa,na fo....a e nO prazo esupuladO nO

sulitem 16 8, podendo a reab皿 tacao ser concedda medは ante ressarcmento dos

pre」 uizos causados e depois de deco...dos o prazo de san9■ o mtrlma de 02 (dois)

anos

16。 13‐ O OrgaO Gerendador do Sistema de Reglstros dc Pre9os,na qualdade de

responsavel pelo controle do cump― ento das ob五ga96es reladvas ao sem9o

cabera a aplca9ゐ  das demais penaLdades prevlstas no msmmento de
convoca9ao

16.14 ‐ As inportancias relauvas as multas devecm ser recolhidas a cOnta dO

Tesouro do Municipio de Sidrol[逮 1(五a,Estado do Mato Grosso do Sul.

‐

17.DO CANCELAMENTO DO PREcO RECISTRADO

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

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

L7.1.2 - Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecug6o total ou parcial do
instrumento de ajuste;

17.1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e ndo
houver 6xito na negociagio;

17.L.4 - Der causa a rescisio administrativa do ajuste decorrente do registro de
preqos por motivos elencados no art. 78 e seguintes da ki n. a.666 /a3;

17.1.5 - Por razAo de interesse priblico, dwidamente motivado.

17.2 - Cancelado o Registro de Prego induzird na convocagao da prestadora com
classificagS.o irnediatqmente subsequente.
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17.3 - Serd assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no
respectivo processo, no pratn de 05 (cinco) dias riteis, contados da notificagdo ou
publicagdo.

18. DA DOTAQAO ORQAMENTARTA

18.1 - As despesas decorrentes das aquisigdes da presente licitagdo correrao a
cargo da Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Urbanos, usu6ria da
Ata de Registro de Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que dispSe o arngo 62, da
Lei Federal n'8.666/93 e alterag6es.

19. DAS DTSPOSTQoES FI{ArS

19.1 - SerSo desclassilicadas as propostas que se opuserem a quaisquer
dispositivos legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou
manifestamente inexequiveis, prego global ou unit6rio por lote simb6lico, irris6rio
ou cotaqao de valor zero.

19.2 - t facultada ao pregoeiro ou ir autoridade superior, em qualquer fase da
licitagio, a promogdo de .iiligencia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugao do processo, vedada a inclusdo posterior de documento que deveria ser
apresentado em sessao priblica da licitagdo.

19.3 - Pica assegurado a Secretaria Municipal de Administragdo, no interesse da
administragao, alular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitagdo, observada as disposig6es contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93
e arts. 17 e 18 do Decreto Municipal n. 115/2013.

19.4 - Ap6s a apresentagao da proposta, n5.o caber6. desistdncia, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 - As licitantes sdo responsdveis pela fidelidade e legitimidades das informagdes
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagio, bem como, pelo
custo da preparagao e apresentagao dos documentos, independentemente do
resultado do processo licitat6rio.
19.6 - Nno havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega
a realizagao do certame na data marcada, a sessd.o ser6 automaticamente transferida
para o primeiro dia titil subsequente, no mesmo hor5rio e local anteriormente
estabelecido, salvo comunicagio ao contr6rio.
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19。 7‐ Na contagem dos prazos cstabelecidos neste edital e seus anexos,cXChユ士―se―

a O dla de L近 doe hdu士―se―a o do venttento.S6hjdnm e vencelln os prazos em
das de expediente.

19.8. O desatendinento de oogencias fO....als nao essenciis, nao importara no

afastamento da hcitante,desdc que se」 a poSSiVel a afencao de sua qunll■ cacao e da

exata compreensao dc sua prOposta, durante a realizacao da sessaO piblca da
五dta9お .

19.9.As no■ ■■■as quc(usciplinanl esta hclta9ao serao sempre interpretadas enl favor

da ― p五Ⅲ o da dtSputa entre os heressados, sem o comprometimcnto dos
prmclpios que regcm a lei.

19。 10.O ato de homologa9お do procedimento nao confere o dLcito a contrata9お .

19。 11. Os casos olnISSOs serao resobidos pelo(a)pregOe士 。(a)com base na
le」SlacaO宙 gente.

19。 12. Os envelopes contendo a “documenta9お e propostas" nao uttili夕 adas do
certalne icarao a dlspod9■o dos hdtantes pclo prazo maxllno de 15(quhze)das
iteis do encerranlento da licitaca。 ,ap6s este pe亘 odo seraO dcsmidOs

19。 13. Qualquer ato declarat6no nao apresentado em qualquer fase do tomeio

■dta6五o, podendo o credendado representante preencher a declaracao no
momento da sessao.

19。 14. As decisocs do prego前 o serao conslderadas defぼ 丘ivas somente ap6s
homologacao do procedinento pelo Secretano de lnfraestrutura,Habitacao e Sem―

90S PubICOS

19。 15. Info.Щa95es ou esclare血entos dcionais sobre a presente hcha9お
somente sera admiddas por eschto,enderecadas o Pregoe士 o,cuJo endcre9o ё Rua
Sio Paulo,n° 964,Ccntro,CEP 79 170-000,neste Mu五 cipio,ate o segundoく 五a que
anteccder a data de FeCebinentO dos envelopes l c II no hora五o de 7h00■五n as
llh00n五n horas.

19。 16=璽 O meslllo endcreco nlcncionado no subltem ante五 or,っodera ser exatxma―

do o Edital e Q Te.・・・o dc Referencia,sendo quc scra cobrada a laxa no va10r dc墨

30.00(binta reais〕 ,para obtencao dO instrumcnto convoca6五 o

27
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19。 17.Fica eleito o foro da cidade de Sidrolanda,Estado de Mato Grosso do Sul,

renunciando de qualquer outro,por mas pnv」 cglado que seJa para processar as
questёes  resultantes  desta  hdta9ao  e  que  nao  possaln  ser  d― lda

adn五nistraivamcnte.

Sidrolandia― MS,1l de Abril dc 2018

Secretario Adrn inistragio e Fiaangas

ー
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PREGAO PRESENCIAL N° 015ノ 2018
PROCESSO ADMINISTRATⅣ O N° 1813/2018

AI{EXO I
TERIIO DE REFERTT{CIA

O&IEBO: Registro de pregos para (Contratagdo de empresa especializada para
prestaeao de senrigos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitagdo e
Servigos POblicos, visando atender aos assentafirentos, corredores de fazendas e
aldeias, bem como zona urbana do Municipio de Sidrol6ndia - MS, sendo a(s)
m6quina(s) de propriedade da empresa vencedora da licitagdo,
com operador, combustivel e manutengio da mdquina por conta da contratada, com
prestagao de servigo prevista para 12 (dozel meses" de acordo com as especifcagdes
constantes no Anexo II deste Edital.

JUSTII'ICATM: Se faz necessdria a contrataQao deste visando atender os
moradores que residem na area urbana e rural, assentamentos e a-ldeias do
Municipio de SidrolAndia-M S.

YRAzo uAmo p/lRA A pREsrAgAo DE sERVIeo: serd. conforme solicitagao
da secretaria de Infraestrutura, Habitagao e Servigos prlblicos, ndo podendo ultra-
passar 24 (vinte e quatro) horas ap6s a solicitaedo.

ADJITDICAqAO DO OBJEIO: menor preeo por item.

PRF4OS REFEREIICTATS PARA CRITERTO DE ACErT/TBILTDADE:

Sob pena de desclassificagao os valores deverio respeitar os seguintes pregos mdxi-
mo para cada item, a seguir elencados:

29
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Trator Esteira, com no minimo 8OCV, ma-
quina seminova com no maximo 10 (dez)
anos de uso, sendo de propriedade da em-
presa vencedora da licitagao, com opera-
dor, combustivel e manutengao da m6qui-
na por conta da contratada, para uso na
retirada de cascalho e para conservagao
de estradas vicinais.

200,00
100000,00

Rolo Compactador, com no minimo 10
toneladas, minimo de 100CV, com chapa
com acoplamento pC de carneiro, no md-
ximo 10 anos de uso, sendo de proprieda-
de da empresa vencedora da licitaqao, com
operador, combustivel e manutenqao da
mAquina por conta da contratada para
uso na compactagdo de cascalhamento ou

127500,00

Caminhao truck, acoplado com prancha
de no minimo 9m de comprimento para
transporte de mAquinas pesadas, com no
meximo l0 anos de uso, sendo de propri-
edade da empresa vencedora da licitagao
com operador, combustivel e manutenqao

144000,00

30

ITEM SERⅥCO OTD UNID
VLR
UNIT

VLR TO‐
TAL

1 500 HORAS

2 1500 HORAS 85,00

3 12 MES 12000,00

―

       / ヽ 371.500,00

ノ
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ANEXO tr - FORMI'L,ARIO PADROTUZADO DE PROFOSTA
PRDGAO PRESIENCIAI N" O12l2O18

PROCESSO ADMIMSTRATM N. 1SOS/2O18

O&IEIO: Registro de pregos para sContratagdo de empresa especializ6da p4.a
prestaqao de servigos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitagio e
Servigos Pribtcos, visando atender aos assentamentos, corredores de fazendas e
aldeias, bem como zona urbana do Municipio de SidrolAndia - MS, sendo a(s)
mAquina(s) de propriedade da empresa vencedora da licitacio,
com operador, combustivel e manutengao da md.quina por conta da contratada, com
prestaeao de servigo prevista para 12 (doznl meses" de acordo com as especifrcag6es
constantes no Anexo II deste Edital.

ー

ヽ

PRESTADORA

Trator Esteira, com no minimo 8OCV, ma-
quina seminova com no mdximo l0 (dez)
anos de uso, sendo de propriedade da em-
presa vencedora da licitagdo, com opera-
dor, combustivel e manutengao da mdqui-
na por conta da contratada, para uso na
retirada de cascalho e para conservaqao
de estradas vicinais.
Rolo Compactador, com no minimo 10
toneladas, minimo de 100CV, com chapa
com acoplamento pC de carneiro, no md-
ximo 10 anos de uso, sendo de proprieda-
de da empresa vencedora da licitagAo, com
operador, combustivel e manutengao da
maquina por conta da contratada para
uso na compactag6.o de cascalhamento ou

de vias urbanas e rurais.
CaminhAo truck, acoplado com prarrctra
de no minimo 9m de comprimento para
transporte de m6quinas pesadas, com no
m6ximo 10 anos de uso, sendo de propri-
edade da empresa vencedora da licitagao
com operador, combustivel e manutengao
Ja maquha por cOnta da contratada

ITEM SERⅥCO QTD UNID
VLR
UNIT

VLR TO‐
TAL

1 500 HORAS

2 1500 HORAS

3 12 MES

TOTAL
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TMAT GERAL DA PROBOSTA:

. VALIDADE DA PROPIOSTA:

‐LOCAL E DATA:

‐TELEFONE:

‐

し

BANCO:        AG:____CC:

CAmIBO DO CNPJノ MF E ASSINATtJRA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

つ
‘

´



(Nome da Empresa)
n"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO CROSSO DO SUL

cNPJilr4F: 03.50 1.574/000 l -3 I

AI{EKO III

DECLARAQAO DE HABILITAQAO

situada
CNPJ/MF
(enderego

completo)-, declara, sob as penas da Lei,
nos termos do Inciso VII, art. 4" da Lei Federal rf 7O.52O /2OO2, que cumpre
plenamente os requisitos da habilitagio exigidos no Edital de Fregio Presenclal no

O15/2O18, autorizado pelo Processo Administrativo n" 1813/2O18.

Por ser expressa manifestagio da verdade, firmo o presente.

f  ),____de de 2018

cldadc estado

Carlmbo do CI{PUMF e asslnatura do
Represetrtarte legal da empresa

/
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ANXO Ⅳ

DEC― cAo DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Dedarnmos,sOb aS penalidades cabiveis,a moostenda de fatos quc

unpe9a a nossa empresa de partlclpar de Ldta95es pib五 cas, c compromete― se

info....ar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a ttstenda de fatos
superve五entes ulllpeddvos da sua habiltacao,na fo■ ...a dete価ada n。 § 2° ,do
art.32 da Lei Fcdcral n° 8.666/93.

―MS,__/         /

Asslnatura do representaute legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJノMF DA EMPいA
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PREΠ]ITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ/MF,03501.574/0001‐ 31

ANEXOV

DDCL.ARAqaO NOS TERMOS DO INCISO >OOUII DO ARTICTO 7 DA
CONSTITIIIQAO FEDERAL

Pregiio Preseacial n' O15/2O18
Processo Adtm lnistrativo n. 18O3/2018.

;;;;: :: : ;;;;;;;;;"::Ti$."::",ffi 1"T;
o (a) Sr (a) .................. portador (a) da Carteira de Iden-
tidade n'........ ..... e do CPF/MF n" ......................................., DF-
CLllRA, para fins do 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 trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

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

―MS,一 dC

Assinatura do representante legal da empresa

(ObservagAo: em caso afirmativo, assina-lar a ressalva acima).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNP」ノやIF:03.501.574/0001-31

ANEO Ⅵ

ATA DE RmISTRO DE― OS N・・・・̈′2018

dias do mes dc____ C____,na Sede do Municlplo de SIDROLANDIA― MS,si‐

tuada a Rua 56o Paulo, n'964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato
pelo Prefeito, Marcelo de Ara0jo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.' 000406049
SSP/MS e CPF n." 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro,
SIDROLAIIDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n."-, com estabelecimento

, na cidade doravante denominada Contrata-
brasileiro, portador(a) do RG n."do, representada neste ato por

emitida pela SSP/_, e do CPF n.' nos tc■ ■■■oS nOS

termos da l,ei n" 10.520, de 17 de julho de 2OO2, Lei n" 8.078, de I I de setembro de
1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n' 123 de 14 de Dezembro
de 1996, Decreto Municipal rf 715/2014, ambos de ; e, subsidiariamente, pela Iei no

8.666 /93 e alterag6es posteriores todos representados conforme documento de credenci-
amento ou procuraqao inserta nos autos, resolvem registrar os preqos, conforme decis5o
exarada no Frocesso Administrativo n' 1803/2018 e HOMOII)GADA nos autos, referente
ao Pregao Presenclal N" O15/2Of8 - RDGISTRO DE PREQOS, consoante as seguintes
cldusulas e condig6es:

1. CLAUSUL.A PRIMEIRA - DO O&'Ef,O
1.1. O objeto da presente ata 6 a selegio da proposta mais vantajosa p€ra a
administragdo priblica, objetivando o registro de pregos para Contrataedo de empresa
especializada para prestagao de servigos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Habitagdo e Servigos Priblicos, visando atender aos assentamentos, corredores de
fazendas e aldeias, bem como zona urbana do Municipio de SidrolAndia - MS, sendo a(s)

mdquina(s) de propriedade da empresa vencedora da licitagdo,
com operador, combustivel e manutenqao da m6quina por conta da contratada, com
prestagao de servigo prevista para 12 (doze) meses.

Trator de esteira, com no minimo 80 CV, para uso na limpeza de galhos e
entulhos.

2 Rolo compactador, com no minimo 10 toneladas, minimo de100 CV, com chapa
com acoplamento p6 de carneiro, no maximo 10 alos de uso, para uso na compactaeao
de cascalhamento ou compactagdo de vias urbanas e rurais.

3 Caminhio truck, acoplado com prancha de no minimo 9m de comprimento para
transporte de mdquinas pesadas, com no m6ximo 10 anos de uso.
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2. clAusuL/t sEcIrnDA - DA ATA DE R.EGIsrRo DE pREqos
2.1. A presente Ata de Registro 6 o documento vinculativo obrigacional de prestagdo de
servigo, onde constario os pregos a serem praticados, com caracteristicas de
compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para pres-
tagdo de servigo nas condigdes definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com
as demais classifrcadas que aceitarem prestar servigo pelo prego do primeiro menor
prego, obedecida a ordem de classilicagd.o e os quantitativos propostos.

2.2. o Pregoeiro convocar6. formalmente as prestadoras, com antecedencia minima de 03
dias riteis, informando o local, dia e hora para a reuniio e assinatura da Ata de Registro
de Pregos.

2,2.1. O prazo acirna citado poderd ser prorrogad.o uma vez, por iguat periodo, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra
motivo justifrcado e aceito pelo Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipa-l de Administragao providenciarA a
imediata publicagSo no Di6rio Ofrcial do Municipio.

2.4. As empresas com preQos registrados passardo a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Preqos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

2.5. caso a prestadora primeira classiicada, ap6s convocagdo, nao comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominagdes a ela prwistas neste
edital, o Pregoeiro convocar6. as demais licitantes, na ordem de classilicagio.

2.6. Decorridos 6o (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocagSo para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e Prestagao, as licitantes estarao
liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de pregos resultante deste certame tera a vigdncia de 12 (doze) meses,
a contar da data de sua publicagio.

3. CLAU$,L,II, TER,CEIRA. Dos UsuIiRIos DA ATA DE REGISTRo DE PRESos
3.1. A Ata de Registro de Pregos serd utilizada pela Secretaria de Infraestrrtura, Habitag6o e
Servigos Urbanos, Estado do Mato Grosso do Sul.

3.2. caber6 a usu6ria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigag6es relativas a prestagdo de servigo, inclusive aplicag6o das
sangoes previstas neste edital.

‐・
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
f,STADO DO MATO GROSSO DO SI-IL

CNPJIv{F: 03.50 1.5741000 l -3 I

3.3. A Usu6ria da Ata deverd informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de
Pregos, do nio comparecimento da prestadora pa.ra a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, conforme o caso, visando d convocagdo dos remanescentes e

aplicagSo das penalidades cabiveis ao prestador faltoso.

3.4. Poder6 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 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 M, nas condigSes previstas no klital de ConvocagSo.

3.6. O Municipio de Sidroldndia n6o se obriga a firmar contrataQSes oriundas do Sistema
Registro de Pregos, ficando-lhe facultada a utilizagdo de outros meios para a prestaQao de
servigo, respeitada a legislagSo relativa ds licitag6es, sendo assegurado ao benefici6rio do
Registro de Pregos prefer6ncia em igualdade de condig6es.

4. CITUSULA QUARTA - DA PR.ESTAqAO, DO IOCAL DO SERVI9O, ACEITE E
RECEBIMEI{TO.
4.1. A Ata de Registro de Pregos serA utilizada para prestaeao de servigo pela Secretaria de
Infraestrutura, Habitagio e Servigos Priblicos.

4.2. Cada servigo dever6 ser efetuado mediante solicitag6o por escrito, formaJiz.ada pela Se-

cretaria de Infraestrutura, Habitagio e Servigos Priblicos dela devendo constar: a data, o
valor unitSrio, a quantidade prestada, o local do servigo, o carimbo e a assinatura do
respons6vel, sendo efetuada diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada
pela autoridade superior, contendo o ntmero de referCncia da Ata.

4.3. A(s) prestadoras(s) classificada(s) ficarri(ao) obrigada(s) a atender as ordens de prestaqao
efetuadas dentro do prazo de validade do registro.

4.4, A prestaqio de servigo serA conforme solicitaEio da Secretaria de Infraestrutura,
Habitagdo e Servigos P0blicos, n5.o podendo ultrapassar 24($rfie e quatro) horas ap6s a
solicitag6o .

4.4.2. A prestagao de servigo se efetivard, em conformidade com os arts. 73 a 76 da lA
8.666193, mediante recibo, nos seguintes termos:

al Provisoriamente, para efeito de posterior verificagio das especificagSes, mediante'Termo
de Aceite Provis6rio";

イ
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bf Definitivamente, ap6s a verificagSo da qualidade do servigo prestado e consequente
aceitagao pela equipe responsAvel, no pra?n m6ximo de 05 (cinco) dias, mediante -Termo de
Aceite Definitivo".

4.4.3. SerSo recusados os servigos, que nao atendam as especifcaq6es constantes neste
edital.

4.5. Caso a(s) prestadoras(s) ctrassifcada(s) em primeiro lugar n6o receber ou ndo retirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, no pra de 05 (cinco) dias Oteis, a
Adrninistraqao convocar5. a segunda classificada para efetuar o servigo, e assim
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabiveis.

4.6. A segunda classifcada s6 poderd prestar servigo a Administragao quando a prirneira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. Os servigos, objeto desta licitagio, deverdo ser realizados acompanhados de notas
fiscais distintas, ou seja, de acordo com a ordem de utilizagio, dela devendo constar o
nfmero da Ata de Registro de Pregos, o servigo, o valor unit6rio, a quantidade, o valor total e
o local do servigo, a16m das demais exig€ncias legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente t6pico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposigSes da ki n'8.078 de ll/09/9O - C6digo de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas a presta€o de servigo correrao por conta exclusiva da detentora
da ata.

5. cLAusu,A eunrTA - DA cotrTRATAeAo
5.1. As obrigag6es decorrentes da prestaeao de servigo constantes do Registro de pregos
ser5. firmado com o Municipio de Sidroldndia, observada as condig6es estabelecidas neste
edital e no que disp6e o art. 62 da ki Federal n". 8.666 /93, s ssr{ f6rmqlizada atrav6s de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obrigag6es
futuras;
bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de presta€o de servigo, quando
presentes obrigag6es fu turas.

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo M) e parte integrante do &lital de convocagio,
cujas condig6es deverSo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. o prazn para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de os (cinco)
dias uteis, contados da convocagao.



PREFEITURA MT]NICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJilv{F: 03.50 I .57410001 -3 I

5.3. Os quantitativos da prestagio de senrigo serao os fixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pregos.

5.4. A licitante vencedora nio poderA subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitag6o.

6. CLiUSULA SErTA - DO pREeO E RE|,ISaO
6.1. Os pregos registrados sereo 6xos e irreajustaveis durante a vigBncia da Ata de
Registro de Pregos.

6.2. Na ocorr€ncia do prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado,
a Comissao de Licitag6o notilicar6 a prestadora com o primeiro menor prego registrado
para o item visando a negociag6.o para a redugio de pregos e sua adequagao ao do
mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificag6es.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociagio de redugio dos pregos, a Comissdo de
Licitagio formalmente desonerar6 a prestadora em relagao ao item e carncelara o seu
registro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente proceder6 a convocagS.o das demais prestadoras, respeitada a
ordem de classifcagdo visando estabelecer igual oportunidade de negociagSo.

6.5. Na ocorr€ncia de cancelamento de registro de prego para o item, poderA a Prefeitura
Municipal de SidrolAndia, solicitar nova licitagio pa:ra a prestagio de servigo, sem que
caiba direito de recurso.

7. CI.AUSULII, sfnuA - Do PAGAUEIYTo
7.1. O pagamento, decorrente do servigo objeto desta licitagdo, ser6 efetuado mediante
cr6dito em conta corrente ou cheque nominal, no prazxt de 30 (trinta) dias, contados da
prestagao de servigo, ap6s a apresentagao 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 Ici n. 8.666199 e alterag6es.

7.2. Os pagamentos somente serdo efetuados ap6s a comprovag6o, pela(s) prestadora(s),
de que se encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade
social, medialte a apresentagao das certidSes Negativas de Ddbito com o INSS e com o
FGTS.
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7.3. Ocorrendo erro no documento da cobranga, este sera devolvido e o pagamento ser6
sustado para que a prestadora tome as medidas necessa.rias, passando o prarn para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentagao do mesmo.

7.4. Caso se constate etro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Infraes-
trutura, Habitagao e Servigos Priblicos a seu crit6rio, poderd devolv6-la, para as devidas
correg6es, ou aceit6-la.

7.5. Na hip6tese de devolugdo, a nota fiscal/fatura ser6 considerada como nao
apresentada, para fins de atendimento das condig6es contratuais.

7.6. Na pend€ncia de liquidagdo da obrigagSo frnanceira em virtude de penalidade ou
inadimplEncia contratual o valor ser6 descontado da fatura ou cr6ditos existentes em
favor da prestadora.

7.7. A Administragao Municipal ndo pagar6, sem que tenha autorizagio pr6via e formal
nenhum compromisso que the venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
nio in stituig6es financeiras.

7.8. Os eventuais enczrrgos financeiros,
inobservAncia, pela Prestadora de praz.o
responsabilidade.

processuais e outros, decorrentes da
de pagamento, serao de sua exclusiva

7.9. Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hip6tese de
mora por parte da contratante.

8. CT,AUSUL/\ I|ONA - DAS SA!{9OES ADMTMSTRATTVAS
8.1. Pelo descumprimento total da obrigagdo assumida, caracterizado pela recusa da
prestadora 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 prestadora, a juizo do Org6o Gerenciador do
Sistema de Registro de Pregos, sujeito ds seguintes penalidades:
r - Multa de loolo (dez por cento) sobre o valor coastaate da aota de empenho e/ou
contrato;
II - Cancelameato do prego registrado;
rII - suspensio temporirla de partlctpagio em llcltagio e lmpedlmelto de contratar
con a adaltrlstrageo por prazo de at6 OS (claco) aaos.

8.2. As sang6es previstas nos incisos anteriores poderao ser aptcadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execugdo do objeto:

〃
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I - Multa morat6rla de 1% (um por centol, por dla itll, sobre o valor da prestagf,o
em atraso at6 o d6cimo dla;
II - Rescls6o ulllateral do coatrato se for o caso, ap6s o d6clno dla de attaso e,
III - Cancelamelto do prego reglstrado.

8.4, Por inexecugio total ou execugao irregular do contrato de fornecimento ou de
prestagao de servigo:
I - Advert€ncia, por escrito, nas faltas leves;
II - Multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou
da totalidade do serrrigondo executado pela prestadora;
III - Suspensio tempor6ria de participagdo em licitaqio e impedimento de contratar com
a administragio por prE\zo de ate 05 (cinco) anos;
lV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admfudstragao P[blica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja
promovida a reabilitagdo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poder6 ser aplicada juntamente
com as sang6es previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da
rescisS.o unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos
art.77 a 80 da l.ei n. 8.666/93.

8.6. Apresentagao de documentagao falsa, nao manutengao da proposta e cometimento
de fraude fiscal, acarretard sem prejuizo das demais cominagdes legais:
I - suspensdo tempor6ria de participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar com
a Administragdo de at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro
Cadastral deste Municipio.

8.7. A empresa que nio recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pra?n
maximo de 05 (cinco) dias riteis contados da nstifi6agfle ensejari tamb€m a aplicagao da
pena de suspensao tempor6ria de participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar
com a Administrag6o Priblica deste Municipio, enquanto n5s artitnplida a obrigagio.

8.8. Fica garantido a prestadora o direito prEvio da citagao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de O5 (cinco) dias riteis, contados da notificagdo ou
publicagio do ato.

8.9. As penalidades somente poderdo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicagdo do principio da proporcionalidade, em razdo de
circunst6ncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por
escrito e no prazo m6ximo de 05 (cinco) dias riteis da data em que for notificada da
pretensao da Administragio Priblica deste Municipio da aplicag6.o da pena.

PACINA:
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8.1O. As penalidades aplicadas serdo, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de
Registro Cadastral deste Municipio.

8.11. Competird a Secretaria de Infraestrutura, Habitagao e Servigos Ptiblicos, na
qualidade de Usu6ria da Ata de Registro de Pregos a aplicagdo das penalidades previstas
no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso ll1, subitem 9.3.

8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 ser6 de compet€ncia
exclusiva da autoridade m6xima da Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e io pra?n estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitagdo ser
concedido mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de decorridos o prazn
de sangio minima de 02 (dois) anos.

8.13. O Org6o Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na qualidade de
responsdvel pelo controle do cumprimento das obrigag6es relativas a prestaeao de servigo
caber6, a aplicagio das demais penalidades previstas no instrumento de convocagao.

8.14. As importdncias relativas ds multas deverdo ser recolhidas d conta do Tesouro do
Municipio de Sidrol6ndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLAUSTTLA NONA - DO CAI{CEL/IUEI{TO rX) PREqO REGTSTRADO
9.1. A Ata de Registro de Prego serd cancelada, automaticanente, por decurso do prazo
de vig€ncia ou quando nao restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal de Sidrol6ndia /MS quando:

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

9.1.2. Ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugSo total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e n6o houver
€xito na negociag6.o;

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". 8.666 /93;

9.1.5. Por razAo de interesse pirblico, devidamente motivado.

ズ
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9.2. Cancelado o Registro de Prego induzird na convocagd.o da prestadora com
classifcag6o imediatamente subsequente.

9.3. Ser6 assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, rlo prar.o de 05 (cinco) dias tteis, contados da notificagdo ou publicagSo.

10. cLAusuLA Df:cuA - DA DorAqAo oRgAuENrARrA
1O.1. As despesas decorrentes dos servigos da presente licitagdo correrao a cargo da Se-

cretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Urbanos, usu6ria da Ata de Registro de
Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas
notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condigdes
estabelecidas neste edital e ao que disp6e o afigo 62, da Lei Federal n"8.666 /93 e

alterae6es.

11. cL(usur,a DfjcMA pRruErRA - rx) pREeo REGTSTRADo
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitagio na modalidade de Pregdo Pre-
sencial - Registro de Pregos, tipo menor prego por item, HOMOLOGADO a classificagdo
das empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras licam assim regis-
trados:

ITEM DESCRIcA0 QUANT I'NIT. TOTAL DETENTORA

1.

Trator Esteira, com no minimo 80CV,
m6.quina seminova com no m6ximo 10
(dez) anos de uso, sendo de propriedade
da empresa vencedora da licitaq6.o, com
operador, combustivel e manutengao da
m6.quina por conta da contratada, para
uso na retirada de cascalho e para con-
servaeao de estradas vicinais.

2.

Rolo Compactador, com no minimo 10
toneladas, minimo de 100CV, com cha-
pa com acoplamento pe de carneiro, no
m6ximo 10 anos de uso, sendo de pro-
priedade da empresa vencedora da lici-
taqao, com operador, combustivel e ma-
nutengao da m6.quina por conta da con-
tratada para uso na compactagao de
casca-lhamento ou compactagao de vias
urbanas e rurais.
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RELAQAO DAS DETENTORAS DA ATA E SEUS RESPDCTTVOS VALORES

TOTAL GERAL REGISTRADO

12. CLAUSUI,A DfjctrA SDGI,NDA - DA PT,BLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Prego ser6 publicado no Di6rio Oficial do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo rinico, da Lei Federa-l n.'8.666/93.

13. cLAusIrLA DEcruA TERqETRA - DAs DrsposrgoEs FrrAIs
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposig6es constantes da ki
n." 10.520, de 17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n." 1 15/2013, da Lei Federal n'
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais nornas aplicAveis a esp6cie.

14. crlusrrLA D6CIMA QUARTA - Do FoRo
14.1. Fica eleito o foro da cidade de SidrolAndia-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, re-
nunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6es
resultantes desta licitagio e que nio possErm ser dirimida administrativamente.

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefelto Municipal

ITEM DESCRIcA0 QUANT UNIT. TOTAL DETENTORA

3.

Caminhio truck, acoplado com prancha
de no minimo 9m de comprimento para
transporte de mdquinas pesadas, com
no m6ximo 10 anos de uso, sendo de
propriedade da empresa vencedora da
licitaqao com operador, combustivel e
manutenqao da m6.quina por conta da
contratada.
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ANETO VE - IIINU'TA DO CONTRAT{)
CoNTRATO /IDMTMSTRATTVO N" _/2018
PROCESS;O ADMTMSTRATTVO N" _/2018

Aos 

- 

dias do m6s de- de 

-, 

na sede do Municipio de SIDROLANDIA-MS,
situada a Rua S5o Paulo, no 964, Centro, SIDROLANDLA-MS -M/S, representada neste
ato pelo Prefeito, Marcelo de Ararijo Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n."
000406049 SSP/MS e CPF n." 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas,
181, Centro, SIDROLAIIDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante e a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

estabelecimentocom
na cidade

na
dora-

denominada Contratado, representada neste ato    por
identldade upobrasileiro, portador da carteira de

RG n° emitida pela SSP/-, e do CPF n.o pactuam o

presente Contrato, cuja celebragio foi autorizada pelo despacho de homologagdo do pro-
cesso de Pregio Presencial N" O15/2O18 - RDGISTRO DE PREQOS, e nos tennos da
ki Federal N." 8.666/93 em sua atual redagdo, atendidas as cldusulas e condiEdes que

se enunciam a seguir:

CL/iUSWA PRIMEIRA - OBIEf,TO: Contratagao de empresa especializada para prestaqao
de servigos junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, HabitagSo e Servigos
Priblicos, visando atender aos assentamentos, corredores de fazendas e aldeias, bem
como zona urbana do Municipio de Sidroldndia - MS, sendo a(s) mAquina(s) de
propriedade da empresa vencedora da licitagAo, com operador, combustivel e

manutengao da m6quina por conta da contratada, com prestagdo de servigo
prevista para 12 (doze) meses.

1 Trator de esteira, com no minimo 80 CV, para uso na limpeza de galhos e entulhos.

2 Rolo compactador, com no minimo 1O toneladas, minimo de1o0 CV, com chapa com
acoplamento p6 de carneiro, no m6ximo 10 anos de uso, p.ra uso na compactagio de
cascalhamento ou compactaeao de vias urbanas e rurais.

3 Caminhdo truck, acoplado com prancha de no minimo 9m de comprimento para
transporte de mdquinas pesadas, com no m6ximo 10 anos de uso.

CLAUSITLA SDGITNDA - RtcIME DE EXDCUQAO: O objeto deste contrato sera realizado
por execugS.o indireta.
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cLAusuLA TERCEIRA - DO PREQO E CONDTQoES DE PAGAMENTO: Dd-se a este

contrato o valor globat de R$ ( ).

S 1" - O pagamento, decorrente do servigo objeto desta licitag5o, serd efetuado mediante
cr6dito em conta corrente a ser fornecida pela contratada, no prazo de at6 30 (trinta)
dias, contados da prestaqao de servigo, ap6s a apresentagao da respectiva documentagdo
Iiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso
XIV, alinea "a", combinado com o afi. 73, inciso II, alinea "b", da l.ei n" 8.666 /93 e

alteraQdes.

S 2" - O crit6rio de reajuste dos pregos contratados sere com base no Inciso XI do Art.
40, da ki Federal N".8.666/93, em sua atual redagdo, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo orgio competente do Governo Federal, ou da variagio
efetiva do custo da produgdo e preqos atuais de mercado local ou regional, mediante pes-

quisa de preeos, ou ainda na variagdo mensal do IPCA (IBGE).

S 3o - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribu-
ivel ao Contratado, aplicar-se-A o indice IPCA [BGE), a titulo de compensagdo financei-
ra, que ser6. o produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multi-
plicado pelo ntmero de dias de atraso do m€s correspondente, repetindo-se a operaqdo a
cada m€s de atraso.

g 4" - O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os

resultantes da inciddncia de quaisquer tributos, contribuigSes ou obrigag6es decorrentes
da legislagio trabalhista, Iiscal e previdenci6ria a que sujeito.

$ 5" - Caso se faga necess6ria i retificagdo de fatura por culpa do Cortratado , o prazo
tera sua contagem suspensa at€ a data de reapresentagdo da fatura ao 6rgeo, isenta de
erros, dando-se, entao, prosseguimento a contagem.

S 6" - N5o serdo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisigdo de Compra;

CLAUSULA QUARTA - o PRAZTo: o prazn de vig€ncia do presente Contrato 6 de 12 me-
ses.

PARiGRAFO tfUCO: Havendo interesse da Administragao, o presente Contrato podera
ser prorrogado nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislagd.o pertinente;

II - Havendo saldo rema-nescente quanto ao objeto contratado
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CL/iUSUL/I QUnmA - DA DESPESA: As despesas decorrentes do servigo da presente
licitaEdo correrS.o a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Habitagdo e Servigos Priblicos,
usuSria da Ata de Registro de Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Des-
pesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que disp6e o arngo 62, da Lei Fe-
deral n'8.666/93 e alteragoes.

CL(USULA SEKTA - DA FISC/ILIZAQAO: Cabe ao Contratante, a seu criterio e atraves
da Secretaria Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente frscalizagdo
de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o Coatratado declara aceitar,
integralmente, todos os mdtodos e processos de inspegdo, veri.ficagAo e controle a serem
adotados pelo Cortratante.

PARAGRAFO fhUCO - O Contratado permitird e oferecerd condig6es para a mais am-
pla e completa frscalizagSo, durante a vig€ncia deste Contrato, fomecendo informag6es,
propiciando o acesso i documentagSo pertinente e atendendo As observagdes e exig€n-
cias apresentadas pela frscalizagdo.

cLriusul.'A sRfUA - DAs oBRrcAqOEs Do CoNTRATADo: constituem obrigag6es
do Contratado, al6m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I - Prestar servigo, objeto deste Contrato, io pra proposto, mediante Requisigdo de
Compra, e em conformidade com as especificag6es exigidas no Edital e da Ata de Registro
de Pregos;
II - Manter, durante a execugao do Contrato, todas as condig6es de habilitagdo e qualifi-
cagio eigidas na licitag5o 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 d. Previd€n-
cia Social, encargos trabalhistas, pr€mios de seguro e de acidentes de trabalho, trdnsito,
e outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto pactuado;
IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabiJidades pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer
prejuizos que sejam causados ao Contrataate ou a terceiros;
V - Apresentar, quando solicitado pelo Contratatte, a comprovaglo de estarem sendo
satisfeitos todos os seus enca-rgos e obrigag6es trabalhistas, previdenci6rios e frscais;
VI - Responder perante o Cotrtaatante e terceiros por eventuais prejuizos e danos decor-
rentes de sua demora ou de sua omiss6o, na condugdo do objeto deste instrumento sob
a sua responsabilidade ou por erros relativos i execugdo do objeto deste Contrato;
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VII - Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omiss6es ou erros na elabo-
raQao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de
descontos para o Co8tratante;
VIII - Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acr€scimos ou supress6es que se

ftznrem, no objeto, atd 25Vo (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;
D( - Instruir o servigo objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, jun-
tando c6pia da solicitagio (requisigdo);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e res-
ponsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infrag6es a que houver dado causa;
Xl - Nio transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSUL/I OITAVA - DAS oBRIGAgOEs Do CoNTRATAI{TE: constituem obrigag6es
do Contratarte:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;
II - Prestar e colocar ir disposigio do Contratado todos os elementos e informag6es que

se fizerem necess6rios i execugdo do servigo;
III - Proporcionar condig6es para a boa consecuqao do objeto deste Contrato;
IV - Notifrcar, forma-l e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato;
V - Notificar o Contratado, por escrito e com anteced6ncia, sobre multas, penalidades e

quaisquer d6bitos de sua responsabilidade;
VI - Fiscalizar o presente Contrato atraves do Orgdo competente;

CLAUSUI"A NONA - DA PRESTAQAO, DO I,OCAL DE SERVIqO, DO ACEITE, E R.ECE.
BIMENTO: O prazn para prestagao de servigo serA conforme solicitag6o da Secretaria de
Infraestrutura, Habitagio e Servigos Priblicos.

S 1' - A Contratada obriga-se a prestar o servigo que se refere este Contrato, conforme os
quantitativos e especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabili-
dade a substituieao uma vez que n6o esteja em conformidade com as referidas especili-
caqdes.

S 2' - A prestagao de servigo se efetivarA em conformidade com o art.76 da l,ei Federal
n" . a.666 /93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel pelo
Orgdo competente, ap6s a verificagio da qualidade do servigo.

$ 3" - Prestado o servigo, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utiliza-
gdo normal, vier a se constatar fatos supervenientes que o tome incompativel com as
especificag6es, proceder-se-d a substituigio, no pra?n m6ximo de 03 (tres) dias tteis con-
tado da comunicagdo da irregularidade pelo Orgio.
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$ 4" - Serdo recusados os serviqos que nao atenderem ds especificag6es constantes no

PregSo Presencial n" 015/2018, devendo a Contratada proceder i substituigdo na forma
dos $$ 1' e 2" desta cl6usula, no prazo m6ximo de 03 (tr6s) dias riteis, contado da comu-
nicagao.

S 5" - As Notas Fiscais referentes aos servigos, objeto deste contrato devem-se fazer

acompanhados de relat6rio de servigo.

S 6o - Relativamente ao disposto na presente cl6usula, aplicam-se, subsidiariamente, as

disposig6es da Lei Federal n' 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor.

cL(usu.A DECTMA - DAs SANQOES ADMTMSTRATTvAS: Nos termos do art. 86 da

Lei Federal n" 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor inadimptido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso injustificado na prestaQao

de servigo do objeto deste Contrato, ate o limite de 2olo (dois por cento) do valor total do

contrato.

PARAGRAFO OrrfCO - Pela inexecug6o total ou parcial das obrigag6es assumidas, ga-

rantidas a pr6via defesa, a Administragio poderA aplicar o Contratado as seguintes san-

e6es:

I - Advert6ncia por escrito, quando o Contratado praticar irregularidades de pequena

monta;
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo

total, recolhida to pra?.o de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaqdo oficial;
III - Por infragSo de qualquer outra clAusula contratua-l nao prevista nos subitens ante-
riores, ser5. aplicada multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor total da prestagAo de ser-

vigo, acumuldvel com as demais sang5es, inclusive rescisdo contratual, se for o caso;

IV - Quaisquer multas aplicadas deverlo ser recolhidas junto ao 6rgdo competente no
prazo de at6 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagdo oficial, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou cr€dito existente a crit6rio do Contratalte.

cLAusIrLA DficIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO: A rescisao do contrato podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administragao, nos casos enumerados nos
incisos I aXII e XVII do art. 78 da Lei Federal n'8.666/93;
II - amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitaqio, des-
de que haja conveni€ncia para a AdministragSo.
III - judicial, nos termos da legislagio.

S 1o - O Cotrtratado reconhece os direitos da Artministragao, em caso de rescisdo admi-
nistrativa prevista no art.77 da Lei Federal n" 8.666/93.so 
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S 2. - A rescisao administrativa ou amigdvel dever6 ser precedida de autorizagdo escrita
e fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIUA SDGITIIDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direi-
tos vinculados ao Edital do Pregio Preserclal n'O15/2O18 - Reglstro de Pregos.

cLAusuL,A DEcIuA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da

execugao do objeto, ser6o aplicaveis a kgislagao pertinente a esp6cie, nos termos do in-
ciso XII do Art. 55 da Lei n". 8.666 /93, em sua atual redagao.

crlu$rlA DEcnrA QUARTA - DAs ALTERAQOpS: o presente Contrato podera ser

alterado, nos casos previstos na legislagdo perlinente, para ajuste de condigSes

supervenientes que impliquem em modificag6es.

PARAGRAFO OlffCO - Qualquer alteragao nas condig6es ora estipuladas neste Contrato
deverA ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes le-

gais das partes.

cI,AusIJI,A DECIMA QImmA - DA PITBLICAQAo Do coNTRATo: Dentro do prazo re-
gulamentar, o Cootratatrte providenciard a publicagdo em resumo do presente contrato,
na imprensa oficial do Municipio.

cL(usuLA DficDIA SEKTA - FroRo: O foro do presente contrato serA o da Comarca de

SidroEndia/MS, excluido qualquer outro.

E, para frrlrteza. e validade do que aqui ficou estipulado fir-
mam o presente termo, com 02 (duas) c6pias de igual teor.

SldrolAndla-MS, 
- 

de 

- 

de

Marcelo de AraiJo Ascoli
Prefeito Munlcipal

CONTRATADA


